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Doplňující údaje
ŠVP ZV „Moje škola“ je zpracována na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j.: MŠMT – 2647/2013 – 210, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, doplňuje

a upravuje stávající platné RVP ZV. Již dříve jsme do našeho ŠVP ZV zapracovali v části 5. 10.,doplňující

vzdělávací obory část - 5. 10. 3., vzdělávací obor Etická výchova, a to především do vzdělávací oblasti Člověk a

společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, do průřezových témat a promítá se rovněž i do konverzačních

témat v cizích jazycích.. V ŠVP ZV "Moje škola" jsou témata EVVO rozpracována v souladu s dlouhodobým

plánem školy.

ŠVP ZV školy byl doplněn také o témata související s finanční a čtenářskou gramotností, velký důraz je kladen

na oblast osobnostní a sociální gramotnosti v souvislosti se zaměřením na prevenci snižování rizikových projevů

chování našich žáků.

Sexuální výchova je ve školním vzdělávacím programu zařazena v souladu s RVP ZV, začleněním do

preventivních programů. Rovněž tak další témata – obrana vlasti, dopravní výchova atd. se promítají do

vzdělávání žáků prostřednictvím obsahu jednotlivých vzdělávacích oblastí. Školské zařízení - školní družina má

vypracovaný svůj ŠVP, který je organickou součástí ŠVP ZV "Moje škola" a je uveden samostatně v příloze. V

rámci inovace podmínek ke vzdělávání jsme dokončili vybavení informačního centra novým knižním fondem,

ICT technologiemi a vhodným mobilním nábytkem. V infocentru probíhá výuka různých předmětů, žáci se zde

věnují práci s knihou, vyhledávání informací, mají sem přístup i v době mimo výuku a v průběhu polední

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

vzdělávací program RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání Základní vzdělání
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přestávky. Cílem je maximálně podpořit a vytvořit žákům podmínky pro utváření dovedností kompetencí v

oblasti čtenářské, informační a sociální gramotnosti.

Obor vzdělávání, který škola poskytuje je 79-01-C/01 Základní škola (RVP ZV), vzdělávací program s názvem

ŠVP ZV "Moje škola" je zpracován pro žáky 1. – 9. ročníku.

Školní vzdělávací program prochází postupně revizí s cílem eliminovat faktografické metody vzdělávání a

rozvíjet oproti tomu metody podporující rozvoj myšlení, práci s informacemi a kombinační myšlení. V některých

předmětech byly rozšířeny poznámky k učivu z důvodů používání nových pomůcek a zařazení činností

vedoucích k získání žákovských kompetencí, např. příprava pokrmů a grilu, pozorování fauny dalekohledy a

mikroskopy, rozšíření knižního a časopisového

fondu v infocentru atd.  Snažíme se žáky motivovat při výběru volitelných předmětů tak, aby byly rozvíjeny

jejich zájmy.

Školní vzdělávací program „Moje škola“ prošel postupně několika inovacemi (pro školní rok 2019/2020 máme

již 13. verzi kutikulárního dokumentu školy) ŠVP ZV "Moje škola", podle které se bude vyučovat ve školním

roce 2019/2020 ve všech ročnících

Ve školním roce 2019/2020 byly na základě diskuzí v předmětových komisích, metodickém sdružení a následně

v koordinačním týmu a s koordinátorem ŠVP ZV navrženy změny s ohledem na plnění výstupů a kompetencí v

závislosti na časové dotaci.  Na základě revize ŠVP ZV "Moje škola" došlo po dohodě a kontrole obsahu učiva a

splnění výstupů a kompetencí v předmětu chemie v devátém ročníku a plnění výstupů a kompetencí v předmětu

zeměpis v devátém ročníku (oba předměty ze stejné vzdělávací oblasti), dochází ke změně v učebním plánu 9.

ročníku takto: chemie v 9. ročníku - týdenní hodinová dotace se mění ze 2 vyučovacích hodin na 1 vyučovací

hodinu beze změny obsahu a dodržení splnění výstupů a kompetencí. Naopak dochází k navýšení časové dotace

zeměpisu v devátém ročníku z 1 hodiny na dvouhodinovou dotaci týdně. Obsahově se učivo nemění, ale rozsah

dovedností se začleněním témat, která mají vazbu na obranu vlasti, změnu struktury hospodářství a ekonomiky

České republiky podporu profesní orientace atp. je významem učivo o České republice pro žáky devátého

ročníku velmi důležitý a tak navýšení hodinové dotace zeměpisu dotvoří profil absolventa základní školy

významným způsobem.

.Platnost verze č. 13 ŠVP ZV "Moje škola" nabývá účinnosti k 1. 9. 2019.

datum, podpis, razítko
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2 Charakteristika ŠVP
Název školy Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Adresa 261 01 Příbram II, Jiráskovy sady 273

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje školaNázev ŠVP

1. 9. 2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Název školního vzdělávacího programu „Moje škola“ vychází z našeho přání a úsilí vytvořit žákům, učitelům

a rodičům takovou školu, která by se pro všechny zúčastněné stala oporou a motivačním prvkem pro jejich

celoživotní vzdělávání a životní uplatnění. Chceme být školou, kam žáci, rodiče i učitelé chodí rádi.

Motto:

Škola není jenom místo,

kde získáváme vědomosti, dovednosti a utváříme si vlastní postoje a hodnoty pro náš osobní život,

škola je místem, kde si tvoříme svoje "já".

VZDĚLÁVACÍ PRIORITY ŠKOLY - poskytovat žákům kvalitní vzdělání s cílem vybavit je dovednostmi

v rámci specifických schopností, možností a individuálních potřeb každého jedince bez rozdílu původu a rasy -

inkluzivní škola

    •  rozvíjet u žáků sociální a osobnostní dovednosti s využitím vzdělávacích preventivních programů školy

a uceleného souboru témat v oblasti výuky společensko - vědních oborů a a rozvíjet sociální gramotnost

    •  využitím výchovně vzdělávacích strategií utvářet etické normy chování jako součát osobnostního rozvoje

každého žáka

    •  vytvářet podmínky pro rozvoj nadání a mimořádného nadání žáků školy s pomocí koordinátora péče

o nadání žáků, který ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli odborných předmětů, žáky a jejich zákonnými

zástupci a ŠPZ zjišťuje a rozvíjí jejich nadání přirozenou motivací i v oblasti jejich zájmů a vytváří podmínky

pro jejich profesní orientaci

    •  rozvíjet schopnosti nadaných a mimořádně nadaných žáků ve třídách se zaměřením na matematiku

a informatiku nebo ve třídách se skupinami se zaměřením na matematiku a informatiku, motivovat je a vytvářet

předpoklady pro jejich účasti na soutěžícvh a olympiádách

    •  rozvíjet schopnosti nadaných a mimořádně nadaných žáků v oblasti literární a dramatické, esteticko-

výchovné a společenských věd, cizích jazyků netradičními způsoby výuky a motivovat je k prezentaci svých

prací na soutěžích, olympiádách a volbě volitelných předmětů, rozvíjejících jejich specifické nadání a zájmy

    •  rozvíjet schopnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami netradičními způsoby výuky a motivací k co

nejlepším výsledkům v rámci jejich možností a schopností s využitím všech PO dle stupňů podpory v rámci

platné legislativy a doporučení ŠPZ nebo školy, volbou volitelných předmětů, organizací výuky, případně

kombinací metod,forem rozvíjejících i jejich případné specifické nadání a zájmy v určité oblasti

    •  učit žáky aktivně rozvíjet a chránit svoje duševní, fyzické a sociální zdraví - sociální gramotnost

    •  rozvíjet u žáků dovednosti vzájemné komunikace - i prostřednictvím ICT nástrojů - tolerance a asertivního

jednání a chování, chápat i dodržovat ustálená pravidla komunikace včetně moderních metod ICT

    •  vytvářet podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadujícími k naplnění svých

vzdělávacích možností podpůrná opatření tak, aby dosáhli ve vzdělávání v maximální míře toho, co odpovídá

jejich možnostem, schopnostem a potřebám (využivat i různé dotační programy napž. speciální pedagog,

psycholog, logoped, školní asistent, na podporu integrace cizinců atp.)

    •  vybavit žáky dovednostmi v používání IT technologií a vytvořit jim pro to vhodné podmínky ke vzdělávání

soustavným inovováním ICT nástrojů ve škole

    •  rozvíjet u žáků zájem o cizí jazyky a utvářet komunikační dovednosti žáků v cizím jazyce v rámci

mezinárodní spolupráce zahraničních škol (škola získala ocenění škola E - Quality)

    •  u žáků utvářet a rozvíjet potřebu pozitivního chování k lidem, k prostředí i k přírodě - komunitní škola

a škola udržitelného rozvoje (certifikát  SKÚ)
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Charakteristika ŠVP

    •  podporovat pohybové aktivity žáků a zdravý životní styl - Škola podporující zdraví

    •  výuka a vzdělávání v oblasti matematických věd a utváření základních dovedností v oblasti finanční,

ekonomické a sociální gramotnosti

    •  výuka a vzdělávání v oblasti čtenářské a digitální gramotnosti i s využitím infocentra

    •  utvářet u žáků experimentální a pozorovací dovednosti života v přírodě pomocí technických zařízení

(dalekohledy, mikroskopy, lupy, soupravy pro pokusy ve fyzice, chemii a praktických činnostech, stavebnice pro

1. stupeň a ŠD atd.)

    •  rozvíjet u žáků technickou gramotnost, praktické a manuální dovednosti - polytechnická výchova

    •  vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytováním zvýšené péče

žákům i zákonným zástupcům v oblasti rozvoje sociálních, občanských, morálních, mravních a etických

dovedností - sociální gramotnost, norem a postojů s tím, aby žáci měli možnost využít všech svých schopností

a rozvoje nadání

    •  podporovat rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků v oblastech nadání a jejich specifických potřeb

k nadstandardnímu naplněné jejich rozvoje vzdělanosti a dovedností s cílem aktivního osobnostního

i profesionálního rozvoje

    •  rozvíjet u žáků využívání ICT v souladu se zákonem a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU

2016/679 a utvářet digitální gramotnost pro jejich profesní i soukromý život

Inovace školního vzdělávacího programu úzce souvisí s kulturou školy. Je všeobecně známo, že existuje velmi

úzký vztah mezi kulturou školy a vzděláváním žáků. Bylo zjištěno, že efektivní školy z hlediska vzdělávání jsou

ty, které se vyznačují především vysokým očekáváním ve vztahu k žákům i pedagogům. V našem školním

vzdělávacím programu klademe velký důraz na poskytování kvalitního vzdělávání s cílem vybavit žáky

dovednostmi v rámci specifických schopností, možností a individuálních potřeb každého jedince ve všech

oblastech vzdělávání. Jednou ze základních podmínek tohoto cíle je i koncepce školního kurikula

rozpracovaného do základního kurikulárního dokumentu školy, školního vzdělávacího programu „Moje škola“.

Obsahuje ucelený program pro vzdělávání žáků v hlavním vzdělávacím proudu se zohledněním žáků se SVP

("snížené výstupy i naopak rozšířené výstupy ns podporu nadání, např. třídy se skupinami rozvoje M - I")

Kultura školy je vyjádřena školním klimatem, vizí školy, školním vzdělávacím programem, tradicemi, rituály

a specifickými rysy dané konkrétní školy a v neposlední řadě také vztahem k sociálním partnerům. Průběžným

autoevaluačním procesem jednotlivých složek vytvářejících kulturu školy dochází ke změnám a inovacím, které

směřují k naplnění cílů základní školy ve vzdělávání. Všech devět základních cílů je rozpracováno v základním

kurikulárním dokumentu školy, který je na naší škole inovován na základě potřeb žáků, možností školy

z hlediska kvalifikačních předpokladů pedagogů (především volitelné předměty a projekty) a na základě analýz

výstupů evaluačních procesů jednotlivých oblastí vzdělávání a legislativních změn, v neposlední řadě též

požadavků a názorů zákonných zástupců. Na škole pracuje koordinační tým ŠVP ZV a autoevaluace. Každý člen

koordinačního týmu odpovídá za jednu nebo dvě vzdělávací oblasti (podle rozsahu). Protože je tvořen předsedy

předmětových komisí a metodického sdružení, úzce spolupracuje s  učiteli ve svých vzdělávacích

oblastech.Koordinační tým je metodicky veden koordinátorem ŠVP ZV. V průběhu celého školního roku probíhá

ověřování a evaluace inovovaného školního vzdělávacího programu, který je inovován na základě připomínek

a námětů pedagogů v předchozím školním roce. Na inovaci se v minulosti podílel rovněž grantový projekt  a

v rámci zapojení školy do projektu města Příbrami OP VK 1. 1., probíhala inovace a evaluace ŠVP

ZV. Pedagogové se průběžně vzdělávají v začleňování nových trendů do výuky a využívání nových technologií

a také se seznamují s novými didaktickými  metodami ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

a žáků nadancýh (na škole ustanoven školní koordinátor podpory nadání), který spolupracuje s učiteli při

vyhledávání a podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků a s Mensou ČR. Zajištuje návštěvy cizojazyčných

lektorů ve vyučování cizích jazyků. Nově jsou diskutovány navrhované změny a doplňky pro další období

vzdělávání a začleňovány již platné změny a úpravy pro další školní rok s ohledem na platnou legislativu.

Dochází tedy k cyklické evaluaci a inovaci školního vzdělávacího programu. V letošním roce došlo z důvodů

uzavření škol k velkému boomu v rozvoji používání komunuikačních technologií pedagogy, díky výuce

distančním způsobem (e-maily, konferenční způsovb výuky, vytváření video prezentací pedagogy atp.). Všechny

změny a doplňky v obsahu a metodách výuky včetně meziročníkových přesunů, jsou zapracovány do

kurikulárního dokumentu nejdéle do konce června příslušného školního roku, pak probíhá celková kontrola,

opravy a poté je vytištěna nová verze školního vzdělávacího programu, která je, po projednání v pedagogické

radě a vyjádření se školské rady, realizována od září následujícího vzdělávacího období. Úpravy jsou vždy

realizovány s důrazem na splnění závazných výstupů a kompetencí žáků.

Vzhledem k tomu, že školní vzdělávací program zpracováváme v programu pro tvorbu školních vzdělávacích

programů – editoru ŠVP „Smile“, byly pro nás při tvorbě školního vzdělávacího programu nejobtížnější dva roky

před zahájením vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, protože jsme museli nejen zadat všechny

základní údaje do programu, ale především se pedagogové museli naučit s tímto programem pracovat. Od roku

2016 je Editor ŠVP ZV propojen s programem ČŠI - InspiS. Pro školní rok 2020/2021 je vyjímečně vypracován
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dodatek k ŠVP ZV "Moje škola", protože dochází z důvodů nouzového stavu a uzavření škol po 10. 3. 2020

a následně k dobrovolné účasti žáků 1. stupně (při dodržení všech hygienických a bezpečnostních podmínek) ve

vzdělávacím procesu, bude obsah určených oblastí z učiva některých předmětů přesunut na začátek školního roku

2020/2021 s tím, že tyto úpravy budou platné jen prop školní rok 2020/2021. tyto úpravy platné jen do 31. 8.

2020 budou vyjímečně uvedeny v "Dodatku k ŠVP ZV _ Moje škola"  Č.j.:282/2020. Všechny ostatní vzdělávací

oblasti jsou inovovány na základě podnětů jednotlivých pedagogů, předmětových komisí a metodického sdružení

a po projednání v koordinačním týmu ŠVP a AE. Tento vzdělávací program je platný vždy od následujícícho

školního roku tak, aby byly splněny výstupy a kompetence žáků v základním vzdělávání a je zpracován jako

celek.

Následně jsme tedy při inovacích nedělali žádné dodatky, ale vždy jsme pracovali s celým dokumentem, což je

podle našeho názoru pro pedagogy přehlednější. Program má mnoho možností generování pro tisk dat a údajů

z obsahu školního vzdělávacího programu, což je z hlediska požadavků a potřeb pedagogů velkým přínosem.

Rovněž je možno přímo v programu provádět komplexní kontrolu a porovnání našeho vzdělávacího programu

s oficiálním kurikurálním dokumentem RVP ZV tak, aby splňoval všechny náležitosti v rámci platné legislativy

s přímým napojením na InspiS..

Školní vzdělávací program ŠVP ZV „Moje škola“ prošel postupně několika inovacemi (pro školní rok 2020/2021

máme již 14. verzi kutikulárního dokumentu školy, pod číslem jednacím 282/2020), podle níž se bude

vyučovat od školního roku 2020/2021 ve všech ročnících. Platnost verze č. 13 končí dnem 31. 8. 2020. Jako

nadstavbu má škola vypracovaný ŠVP ZV "Moje škola" se sníženými výstupy pro žáky vyžadující vzdělávaní na

zákaldě doporočení ŠPZ dle snížených výstupů.

Od školního roku 2020/2021 byly na základě diskuzí v předmětových komisích, metodickém sdružení a následně

v koordinačním týmu a s koordinátorem ŠVP ZV navrženy změny s ohledem na plnění výstupů a kompetencí

v závislosti na časové dotaci.  Na základě revize ŠVP ZV "Moje škola" došlo po dohodě a kontrole obsahu učiva

a splnění výstupů a kompetencí v předmětu anglický k úpravám tak, aby obsahově nebylo učivo vázáno na

konkrétní učebnici, ale aby došlo k zevšeobecnění v tom smyslu, že obsah učiva bude korespondovat

s kompetencemi a výstupy žáků daného ročníku a předevšímdou závazných výstupů po pátem a devátem

ročníku, a zároveň byl rovněž jednodušší přestup žáků mezi školami. Došlo tedy ke změně obsahu mezi

jednotlivými ročníky s tím, že základní vzdělání poskytne žákům úplné vzdělání v anglickém jazyce v souladu

s legislativou. V  předmětu český jazyk a literatura došlo k vyjmutí soutěže "Mladý Demosthenes" v 6. - 9.

ročníku. V učivo 7. ročníáku byl zrevidován obsah jazykové výchovy v oblasti pravopisu. V předmětu tělesná

výchova bylo bruslení vyjmuto z povinných aktivit a rovněž tak lyžařský výcvik v 7. ročníku a budou

realizovány jako dobrovolné aktivity. Do obsahu byla přidána možnost realizace plaveckého výcvik od 1.do 5.

ročníku tak, aby byla splněna během vudělávání žáků na 1. stupni povinná plavecká výchova v rozsahu 40.

hodin. Z projektů bylo odtraněno "Sportování s AŠSK" a stává se rovněž sportovní aktivitou v rámci vzdělávací

oblastiClověk a zdraví..

Praktické činnosti a Technická výchova byly zjednodušeny a více zaměřeny na skutečné praktické činnosti

potřebné v reálném životě.

Z výše uvedeného komentáře je zřejmé, že náš ŠVP ZV - "Moje škola" je flexibilní organický útvar, který

odpovídá okamžitým vzdělávacím potřebám žáků. Pedagogové s ním pracují jak horizontálně, tak vertikálně

v průběhu vzdělávacího procesu a reflektivně vnímají potřebné změny ve prospěch zkvalitnění výuky.

. Platnost verze č. 14 ŠVP ZV "Moje škola", Č. j. 282/2020 nabývá účinnosti k 1. 9. 2020 pro všechny ročníky

školy.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

jsou společné postupy na úrovni školy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto

výchovné a vzdělávací strategie jsou rovněž uplatňovány učiteli na úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů

tohoto školního vzdělávacího programu. Jsou rozpracovány pro jednotlivé kompetence.

              Kompetence k učení

    •  vedeme žáky k práci s textem a k vyhledávání potřebných informací, k osvojení si obecně užívaných

termínů, symbolů a znaků

    •  učíme žáky získávat pracovní dovednosti a návyky formou pozorování druhých a také formou pokusů

a omylů

    •  žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat své vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost

    •  individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch

    •  žák si plánuje své učení - příprava na přijímací zkoušky, soutěže, olympiády

    •  vedeme žáky k výběru nejvhodnějších pracovních postupů a kroků na základě zkušenosti

    •  žáky vedeme k sebehodnocení

    •  motivujeme žáka k samostatnému zdokonalování svých znalostí a k jejich aplikaci, např. formou projektů
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    •  učíme žáky pravidlům týmové práce a roli člena týmu

    •  k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáci využívají infocentrum školy 

Kompetence komunikativní

    •  vedeme žáky k využívání všech prostředků komunikace (verbální i nonverbální)

    •  učíme žáky vhodnou formou diskutovat a obhajovat svůj názor, naslouchat druhým a respektovat jejich

názor

    •  podporujeme přátelské vztahy mezi žáky

    •  dáváme žákům prostor k argumentaci, k vyjádření a obhájení svého názoru

    •  vedeme žáky užívat ke komunikaci různé informační zdroje – nástěnky, školní časopis, internet, média,

encyklopedie, knižní fond

    •  stanovujeme si školní pravidla vzájemné komunikace

    •  vedeme žáky, aby výsledky své práce vhodně prezentovali – projekty, účast na soutěžích, prezentace

    •  prostřednictvím komunikace s učitelem a používáním doplňkových nástrojů je žák veden k vnímání

i zvukové stránky jazyka

    •  v souvislosti s evropskou dimenzí je žák veden ke spojení jazyka se životem

    •  vedeme žáky k aktivní komunikační kooperaci v rámci mezinárodních projektů

    •  učíme žáky pracovat ve skupině, přijímat zodpovědnost za svoji roli v týmu

    •  vedeme žáky k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své

práce a komunikaci s okolním světem

    •  podporujeme všechny způsoby mimoslovního vnímání, zvláště pomocí uměleckých děl a vnímání kulturních

výtvorů

          Kompetence k řešení problémů

    •  při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života

    •  vedeme žáky k vyhledání problému, jeho analýze a nástinu řešení problému, s možným využitím

předchozích zkušeností a vzájemné diskuze

    •  učíme žáky nebát se problémů

    •  podporujeme netradiční způsoby řešení problémů

    •  vedeme žáky ke vnímání sociálních problémů a v kontextu ke své situaci a svým možnostem přispívat

k jejich řešení

    •  učíme žáky analyzovat etické aspekty různých životních situací

    •  učíme žáky obhajovat své řešení

    •  učíme žáka hledat a aplikovat vhodné a dostupné informace vedoucí k řešení problému

    •  učíme žáka samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost   

Kompetence sociální a personální

    •  během vzdělávání mimo jiné používáme týmovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení

    •  sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (na školách v přírodě, projektová

práce, laboratorní práce, …)

    •  usilujeme, aby žáci prokázali schopnost zaujmout různé role ve skupině

    •  žáky vedeme k respektování společně dohodnutých a obecně platných pravidel chování

    •  žáky učíme asertivně zaujmout odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky i lidmi

všeobecně

    •  vedeme žáky ke spolupráci v obtížných sociálních situacích

    •  vedeme žáky k týmové práci a k dosažení stanovených cílů

    •  pěstujeme v žácích empatické vztahy a umění rozlišit je od lítosti

    •  vedeme žáky k pochopení pocitů sympatie a antipatie a jak s nimi pracovat asertivně

    •  klademe důraz na prožitek při vnímání vlastní tvorby i činnosti ostatních

    •  vedeme žáky k uvážlivému a vhodnému jednání v každodenních situacích, souvisejících i s osobními

problémy

    •  učíme žáky aplikovat postoje a dovednosti rozvíjející mezilidské vztahy

             Kompetence občanské

    •  žáky seznamujeme s jejich právy, povinnostmi a odpovědností za svůj život, zdraví, vzdělávání, postoj

k životnímu prostředí, pracovní a společenské uplatnění ve společnosti

    •  posilujeme dimenzi euroobčana i příslušníka vlastního národa

    •  vedeme žáky (učitel vede) k sebehodnocení a k přijímání hodnocení jinými lidmi

    •  požadujeme dodržování školního řádu, řádu pracoven a pravidel chování, stanovených v třídních
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kolektivech

    •  vedeme žáky k tomu, aby respektovali přesvědčení jiných lidí a uznávali jejich hodnoty

    •  učíme žáky nebýt lhostejní k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost

    •  v oblasti umělecké výchovy vedeme děti ke vnímání různých tradic a odlišností kultur

    •  žáci jsou vedeni k sebepoznávání, k sociálnímu cítění a pomoci slabším

    •  spoluvytváříme pozitivní klima školy v souladu se školním řádem a obecně platnými normami slušného

chování (odmítání jakékoliv formy násilí)

    •  žáci jsou opakovaně seznamováni s riziky spojenými se společensky nežádoucími jevy (drogy, alkohol,

cigarety, násilí, kriminalita, sexuální promiskuita… ) 

Kompetence pracovní

    •  pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti při profesní orientaci

    •  vedeme žáky k tomu, aby zvládli základní pracovní postupy a dokázali použít k dané činnosti správné

pracovní nástroje

    •  volíme takové postupy a metody, které u žáků podněcují pocit nutnosti umět cizí jazyk pro uplatnění na trhu

práce i v cizojazyčném prostředí

    •  ve spolupráci s rodinou pomáháme žákovi vhodně rozvrhnout a využít svůj čas

    •  motivujeme žáky k podávání co nejlepších výsledků, čímž podporujeme jejich píli a zodpovědnost

    •  učíme žáky, aby si vážili výsledků práce své i jiných

    •  vedeme žáky k uplatňování získaných vědomostí a dovedností v každodenním životě

    •  vedeme žáky k zapojení se do pracovní, fyzické i duševní činnosti, kterou právě vykonávají formou

aktivního prožitku

    •  rozvíjíme u žáků technickou gramotnost

ZABEZPEČENÍ A PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VYŽADUJÍCÍCH

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ (SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI) A 

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH•

    •  Škola má nově zřízeno Centrum poradenských služeb ve škole. Aktivně zde spolupracují výchovný poradce,

školní psycholog, metodik prevence. Poradenské centrum školy úzce spolupracuje s asistenty pedagoga

a školními asistenty, metodicky je řídí a navrhuje na základě posouzení specifických potřeb jednotlivých žáků

přiřazení asistentů pedagoga a školních asistentů k jednotlivým žákům se SVP. Začleňování školních asistentů do

jednotlivých tříd je velmi variabilní vzhledem k aktuálním potřebám pedagoga, třídy a žáků se SVP ve třídě.

Školní asistenti působí ve škole v rámci grantových projektů. Inkluzivní vzdělávání si na naší škole nedovedeme

bez působení školních asistentů vůbec představit. Jsou velmi důležitou složkou podpůrných opatření, které škola

získává na základě legislativních opatření při vzdělávání žáků se SVP. Poradenské zařízení školy je rovněž ve

velmi úzkém kontaktu se školním koordinátorem nadání a realizaci vzdělávání žáků nadaných a mimořádně

nadaných.

    •   Při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadujích podpůrná opatření, včetně žáků nadaných

a mimořádně nadaných a cizinců (bez znalosti českého jazyka), používáme metodu individuálního přístupu

vzhledem k potřebám jednotlivých žáků, metodu diferenciac, individualizace a metodu integrované výuky

s využitím jejich specifických potřeb a schopností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. U žáků

s doporučenými podpůrnými opatřeními při jejich vzdělávání využíváme kombinaci speciálně pedagogických

postupů a alternativních metod výuky se začleněním nových forem a modifikovaných metod, které jsou

používány při vzdělávání žáků běžné populace. Tyto metody směřují především k rozvíjení těch schopností žáků,

ve kterých mají žáci vzhledem ke svému postižení nebo znevýhodnění nejlepší možnosti rozvoje a dosažení svojí

optimální úrovně kompetencí. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků je využíváno především formativní

hodnocení se zohledněím druhu, stupně a míry jejich postižení nebo znevýhodnění. Vzhledem k jejich

míře specifických potřeb a tím i ke stanoveným PO ŠPZ, je pro žáky, zařazené ředitelem školy do 1. stupně,

vypracováván PLPP tak, aby byl naplněn ŠVP ZV a možnosti a potřeby žáka. Pro žáky zařazené do 2., 3 a

případně i vyššíhos tupně PO, kteří se mají vzdělávat podle ŠVP ZV, je vypracováván IVP s výčtem PO pro

jednotlivé vzdělávací obory a příslušnými výstupy, případně upravenými nebo sníženými, na základě doporučení

ŠPZ. Schopnosti a dovednosti nadaných a mimořádně nadaných žáků jsou podporovány a rozvíjeny při

projektovém vyučování, týmové výuce (role, expertní skupiny atp.), práci s informacemi a jejich využívání pro

rozvoj vlastní osobnosti i členů týmu, tvorbou portfolia, prezentací, účastí v soutěžích atd. Pro žáky nadané je

vypracováván případně PLPP se specifikací PO pro žáka nadaného v určité oblasti nebo více oblastech. Pro žáka

mimořádně nadaného je vypracováván IVP pro oblast nebo více oblastí mimořádného nadání na doporučení ŠPZ.

    •  PLPP je vypracován pro žáky s přiznanými PO 1. stupně a případně i pro nadané žáky, pokud to je

s ohledem na potřeby žáka nutné. PLPP sestavuje vyučující předmětu s třídním učitelem za koordinace

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu, před jeho zpracováním proběhnou pracovní schůzky výše
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zmíněných pedagogů s cílem stanovit metody práce se žákem, způsob kontroly plnění PLPP, hodnocení žáka -

osvojení znalostí, dovedností a dosažení úrovně kompetencí. Výchovný poradce koordinuje činnosti spojené

s tvorbou PLPP se vzděláváním žáka, stanovuje termíny tvorby a kontroly plnění PLPP, výchovný poradce s TU

organizuje schůzky se zákonnými zástupci žáka a žákem samotným a příslušnými vyučujícími předmětů

zahrnutých v PLPP. Vedení školy sleduje naplňování PLPP při kontrolní činnosti. S PLPP je zákonný zástupce

prokazatelně seznámen.  PLPP může být na žádost zákonného zástupce doplněn nebo změněn v souladu

s doporučením ŠPZ pro potřeby žáka se SVP 1. stupně.

    •  IVP je vypracováván pro žáky s přiznanými PO 2. stupně a vyššího a žáky mimořádně nadané. IVP je

vypracován na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonných zástupců vyučujícími konkrétních předmětů ve

spolupráci s třídním učitelem s přímou koordinací výchovného poradce, zákonným zástupce a žákem. IVP žáků

má písemnou podobu. Tvorba IVP je zahájena okamžitě po doporučení ŠPZ a podání žádosti zákonného zástupce

(pro žáky s přiznanými PO i mimořádně nadané). IVP je vytvořen do jednoho měsíce od doporučení ŠPZ k jeho

vytvoření pro konkrétního žáka. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP, je-li to ku prospěchu

žáka, může též obsahovat i podmínky pro průběžné hodnocení IVP. Na základě vyhodnocení může být IVP

průběžně inovován a doplňován. Zákonný zástupce je podrobně seznámen s cíli a obsahem IVP. Podpisem

informovaného souhůasu stvrzuje, že obsahu rozumí a je s nám obeznámen.

    •  Ve škole je žákům se specifickými vzdělávacími potřebami poskytována intervence nebo speciálně

pedagogická péče v oblasti jejich potřeb různými formami, v případě, že se jedná o doučování nad rámec

učebního plánu, se souhlasem zákonného zástupce.

    •  Vzhledem ke specifickým zájmům a erudovanosti pedagogů školy mohou žáci rozvíjet svoje dovednosti

v oblasti výtvarné, dramatické (loutkové divadlo), historie, sportovní, environmentální a přírodovědné,

pohybové informačních a komunikačních technologií, literární a publikační i jazykové. Nadaní a mimořádně

nadaní žáci se zúčastňují mnoha soutěží, sami pořádají výstavy a soutěže v rámci školy i regionu. Velkou pomocí

těmto žákům je i ustavení školního koordinátora nadání, který uzce spolupracuje s třídními učiteli, učiteli

ostatních převážně odbborně zaměřených předmětů, se zákonnými zástupci a žáky. Mapuje jejich školní

a mimoškolní zájmy a nastiňuje jejich skloubení ve prospěch rozvoje žáků a jejich dalšího profesního zaměření.

Ve spolupráci s Mensou České republiky vyhledáváme nadané i mimořídně nadaní žáky a rozvíjíme jejich nadání

např. i nabídkou volitelných předmětů. I žáci s podpůrnými opatřeními - se speciálními vzdělávacími potřebami

se zúčastňují těchto aktivit a rozvíjímě tím jejich nadání v určitých oblastech.

    •  Žáci mají možnost zúčastňovat se konzultačních hodin v odpoledních hodinách . Na prvním stupni i druhém

stupni základní školy může být pro tyto žáky vytvořena skupina speciální pedagogické péče pro výuku

v některých předmětech v souladu s principy individualizace a diferenciace. Hodiny matematiky, českého jazyka,

fyziky a podle potřeby i jiných předmětů, jsou v některých třídách dělené dle aktuálních možností a potřeb dané

třídy. Na výuku cizích jazyků, praktických činností a tělesné výchovy a některých volitelných předmětů se třídy

dělí na skupiny. Podle potřeby zdravotního hlediska, zájmu žáků i rodičů je v nabídce volitelných předmětů

i zdravotní tělesná výchova. Ve školní družině se zájmy a specifické vlohy žáků mohou rozvíjet v zájmové

profilované činnosti, která pokrývá všechny oblasti výchovného působení a rozvoje osobnosti žáka mladšího

školního věku (např. výtvarné činnosti, keramika, šachy, hra na flétnu, deskové hry, sportovní hry, aerobik,

dovedné ruce atd.). Od 6. ročníku zřizujeme třídy nebo skupiny se zaměřením na matematiku a informatiku

(dříve na matematiku a přírodovědné předměty). Škola má v této oblasti tradici a zkušenosti a žáci i rodiče o ně

mají velký zájem. Rovněž tak se zaměřujeme na žáky se zájmem o přírodu a životní prostředí jednak jejich

zapojováním do projektů školních, regionálních, republikových i mezinárodních a také nabídkou volitelných

předmětů. Žáci s estetickým cítěním a talentem mají možnost osobního rozvoje účastí v různých výtvarných

soutěžích a projektech nebo volbou volitelných předmětů z této oblasti.Nabídka volitelných předmětů jezvolena

tak, aby rozvíjela všechny typy intelektového nadání žáků. V tomto smyslu spolupracujeme i s Mensou České

republiky a naši pedagogové se v rámci DVPP učí, jak pracovat s nadanými žáky různých typů intelektového

nadání. Nabídka volnočasových aktivit rozšířuje možnosti pro všestranný rozvoj dovedností žáků

    •  Při výuce žáků se SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - ŽÁKŮ, KTEŘÍ K NAPLNĚNÍ

SVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ NEBO K UPLATNĚNÍ NEBO UŽÍVÁNÍ SVÝCH PRÁV NA

ROVNOMĚRNÉM ZÁKLADĚ S OSTATNÍMI, POTŘEBUJÍ POSKYTNUTÍ PODPŮRNÝCH

OPATŘENÍ (jedná se o zrakové a sluchové postižení, autismus, postižení řeči, vývojové poruchy učení

a chování, souběžná postižení, zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc - alergie, astma, záchvatová onemocnění,

onkologická onemocnění, lehčí formy vývojových poruch učení a chování vyžadující specifické vzdělávací

potřeby, dále pokud přostředí žákovi neposkytuje potřebnou podporu a podpůrná opatření k řádnému průběhu

vzdělávání včetně spolupráce se školou, jazykové znevýhodnění a žáků mimořádně nadaných v určité oblasti,

kteří nejsou zařazeni podle legislativy mezi mimořádně nadané žáky, používáme rovněž podpůrná opatření

vhodná pro jejich rozvoj.

    •  Využíváme speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, které jsou doporučeny školským

poradenským zařízením pro jednotlivé žáky jednak k rozvoji jejich talentu nebo nadání a dále pak k podpoře
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vzdělávání žáků s postižením, podle doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do 2. až 5. stupně

podpůrných opatření (o 1. stupni podpůrných opatření rozhodne ředitel školy). Používáme metodu individuálního

přístupu vzhledem k potřebám jednotlivých žáků, metodu diferenciace a metodu integrované výuky s využitím

jejich specifických potřeb a schopností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. U žáků s navrženými

podpůrnými optařeními - se speciálními vzdělávacími potřebami používáme při jejich vzdělávání kombinaci

speciálně pedagogických postupů a alternativních metod výuky se začleněním nových forem a modifikovaných

metod výuky, které jsou používány při vzdělávání žáků běžné populace v kombinaci s doporučenými

podpůrnými opatřeními. V rámci PO zajišťujeme služby asistenta pedagoga a nenaplňujeme tyto třídy do

maxima, pokud je to možné. Podpůrné metody a opatření směřují především k rozvíjení těch schopností žáků, ve

kterých mají vzhledem ke svým vzdělávacím možnostem nejlepší předpoklady rozvoje a míru dosažení svojí

optimální úrovně kompetencí. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků je zohledněn druh, stupeň a míra

jejich vzdělávacích možností.

    •  Schopnosti a dovednosti nadaných žáků jsou podporovány a rozvíjeny při projektovém vyučování, týmové

výuce (role, expertní skupiny), práci s informacemi a jejich využívání pro rozvoj vlastní osobnosti i členů týmu,

tvorbou portfolia, prezentací, účastí v soutěžích, širokou nabídkou volitelných předmětů atd. V případě, že se

jedná o těžší specifické zdravotní postižení, spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry pro jednotlivé

typy postižení a při vzájemných konzultacích s odborníky těchto center připravujeme IVP pro tyto žáky.

Podpůrnými opatřeními při vzdělávání mimořádně nadaných a nadaných žáků jsou takové formy a prostředky

vzdělávání, didaktické materiály, jiná úprava organizace vzdělávánjí ve vyučování těch předmětů, v nichž žák

prokazuje nadání, aby byly zohledněny vzdělávací potřeby a předpoklady těchto žáků.

    •  Nadaní žáci se zájmem o matematiku a informatiku mohou být po splnění předem daných kritérií nebo na

základě  posouzení matematických dovedností, zařazeni do třídy nebo třídy se skupinou s rozšířenou výukou

matematiky a informatiky.

    •  Vzhledem ke specifickým zájmům a erudovanosti pedagogů školy mohou žáci rozvíjet svoje dovednosti

v oblasti výtvarné, dramatické (loutkové divadlo), historie, sportovní, environmentální a přírodovědné,

pohybové, informačních a komunikačních technologií, literární a publikační i jazykové. Nadaní žáci se zúčastňují

mnoha soutěží, sami pořádají výstavy a soutěže v rámci školy i regionu. Ve spolupráci s Mensou České republiky

vyhledáváme nadané žáky a rozvíjíme jejich nadání, např. i nabídkou volitelných předmětů. Do aktivit se mohou

zapopjit všichni žáci školy bez rozdílu.

    •  Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (diagnostikovaným odborným zařízením), vypracováváme

v případě potřeby a ve spolupráci s rodiči, pracovníky školského poradenského zařízení, individuální vzdělávací

plán, s nímž jsou seznámeni všichni pedagogové vyučující toho konkrétního žáka a zákonní zástupci žáka jsou

seznámeni s náležitostmi IVP prostřednictvím informovaného souhlasu a poskytnutými podpůrnými opatřeními

žákovi. Ředitel školy umožní na základě písemného doporučení odborného pracoviště a žádosti zákonného

zástupce vzdělávání žáka podle IVP. Zákonný zástupce žáka obdrží srozumitelné poučení o realizaci vzdělávání,

právech a povinnostech žáka, organizační formě vzdělávání a dalších náležitostech dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,

v souladu s § 16, 16a, 17, 18 a §19. zákona č. 561/2004 v platném znění. Třídní učitel koordinuje výchovu

a vzdělávání těchto žáků ve spolupráci  s výchovným poradcem (vzhledem k jejich potřebám a vzdělávacím

možnostem a poskytnutým podpůrných opatření) s jednotlivými učiteli a zákonnými zástupci, žákem a případně

komunikuje se specializovanými pracovišti. Podmínkou poskytování podpůrných opatření školou 2. až 5. stupně

žákovi je předchozí informovaný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Vypracování IVP

a poskytování PO žákovi koordinuje výchovný poradce, rovněž tak uchovávání dokumentace žáků je v souladu

se zákonem u VP a rozhodnutí ředitele školy jsou uchovávána v ředitelně školy.

    •  Žáci mají možnost zúčastňovat se konzultačních hodin v odpoledních hodinách. Výuka probíhá v souladu s

principy individualizace a diferenciace. Hodiny matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie a podle potřeby

i jiných předmětů, jsou v některých třídách dělené. Na výuku cizích jazyků, praktických činností a tělesné

výchovy se třídy dělí na skupiny. Podle potřeby a  zdravotního hlediska, zájmu žáků i rodičů, je nabízen volitelný

 předmět zdravotní tělesná výchova. Žáci-cizinci patří mezi sociálně znevýhodněné žáky v případě, že jsou

znevýhodněni nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, věnujeme jim specielní péči při výuce českého jazyka

i ostatních předmětů, začleňujeme je rovněž do školních grantových projektů a aktivit podle jejich možností

a potřeb tak, aby splnili základní vzdělávání podle vzdělávacího programu školy a v souladu s platnou

legislativou.

    •  Ve školní družině se zájmy a specifické vlohy žáků mohou rozvíjet v zájmové profilované činnosti, která

pokrývá všechny oblasti výchovného působení a rozvoje osobnosti žáka mladšího školního věku (např. výtvarné

činnosti, keramika, šachy, hra na flétnu, deskové hry, sportovní hry, aerobik, dovedné ruce atd.). Od 6. ročníku

zřizujeme skupiny se zaměřením na matematiku a informatiku (dříve na matematiku a přírodovědné předměty).

Škola má v této oblasti tradici a zkušenosti a žáci i rodiče o ně mají zájem. Rovněž tak se zaměřujeme na žáky se

zájmem o přírodu a životní prostředí, jak jejich zapojováním do projektů školních, regionálních, republikových

i mezinárodních, tak nabídkou volitelných předmětů. Žáci s estetickým cítěním a talentem mají možnost
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oblasti. Nabídka volitelných předmětů je zvolena tak, aby rozvíjela všechny typy intelektového i technického

nadání žáků. V tomto smyslu spolupracujeme i s Mensou České republiky, středními školami a odbornými

učilišti v regionu. Naši pedagogové se v rámci DVPP učí, jak pracovat s nadanými žáky různých typů

intelektového nadání a učebních typologií. Technické předměty a činnosti jsou vyučovány erudovanými

pedagogy v této oblasti. Nabídka volnočasových aktivit rozšiřuje možnosti pro všestranný rozvoj dovedností

žáků.

    •  Na naší škole mají všichni žáci právo na to, aby měli rovný přístup ke vzdělávání, aby v případě potřeby

mohli využít všech vyrovnávacích a podpůrných opatření, prostředků a možností, které škola v rámci

vzdělávacího procesu nabízí k dosažení takových výsledků v oblasti vzdělání, která zohledňuje jejich možnosti

a potřeby. Při výchově a vzdělávání, školních i mimoškolních aktivitách žáků se specifickými vzdělávacími

potřebami využíváme především formy integrace (zařazení jedinců s různými vzdělávacími potřebami

a možnostmi do hlavního vzdělávacího proudu se zohledněním jejich uplatnění), humanizace (respektování

lidské svobody, důstojnosti a práv lidí se specifickými potřebami), normalizace (právo žít normálním životem ve

společnosti a tedy i ve škole), inkluze (zapojování jedinců se specifickými potřebami do hlavního proudu

společenských procesů - např. školních i mimoškolních aktivit). Je využívána především forma individuální nebo

skupinové integrace a doporučených podpůrných opatření.

    •  Po novele Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 16, 16a, 17, 18 a § 19 v platném znění, škola zabezpečuje

vzdělávání žáků se SVP v souladu se zařazením do stupňů s využitím příslušných podpůrných opatření v souladu

s vyhláškou a doporučením školského poradenského zařízení, možností školy a souhlasu zákonných zástupců při

změně navrhovaného podpůrného opatření.

    •  Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami PO 1. stupně včetně nadaných zpracovává třídní učitel,

případně učitel vyučovacího předmětu, za koordinace výchovného poradce PLPP (plán pedagogické podpory),

PLPP má písemnou podobu. Tvorbě PLPP předchází vyjádření školního koordinátora nadání žáků nebo

výchovného poradce na základě rozhovoru s třídním učitelem a vyučujícími žáka. O zařazení žáka do 1. stupně

podpůrných opatření rozhoduje ředitel školy. V PLPP budou stanoveny metody práce se žákem, okruh

vzdělávacích oblastí nebo předmětů, pro něž je vypracován, termín kontroly PLPP, termíny schůzky s pedgogy,

vedením školy, zákonnými zástupci a žákem. Výchovný poradce koordinuje společně s třídním učitelem,

případně školním koordinátorem pro nadání organizačně řídí vzdělávání žáka podle PLPP a jeho evaluační

proces.

    •  Pro žáky mimořádně nadané sestavuje škola na základě doporučení ŠPZ individuální vzdělávací plán (IVP).

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími předmětů, v nichž se projevuje

mimořádné nadání, za přímé koordinace výchovného poradce, ŠPZ. Zákonní zástupci žáka a žák spolupracují

a jsou seznámení s jeho obsahem. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a je sestaven do jednoho

měsíce od vyjádření ŠPZ. Jeho vyhodnocení je průběžné, za každé pololetí školního roku. IVP může být aktuálně

doplňován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného

zástupce žáka, bez něhož nemůže být IVP realizován.

    •  Specifikace podrůrných opatření, která mohou být využita jako PO pro nadané a mimořádně nadané žáky:

předčasný nástup dítěte ke školní docházce, vzdělávání ve třídách nebo skupinách s rozšířenou výukou M - I,

účast na výuce jednoho nebo více předmětů ve vyšším ročníku, obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání

specifických úkolů nebo projektů, nabídka VP nebo rozšiřujícíh aktivit.

    •  Do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky mohou být začleněny také další subjekty v regionu -

např. sportovní kluby, zájmové útvary školy, DDM a dalších  organizacích poskytujících volnočasové aktivity

v rámci města bPříbrami a případně regionu.atp.

    •  Specifikace možných prováděných PO a úprav vzdělávacího procesu pro žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami: dělení hodin ve vícepočetných třídách, respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků,

respektování pracovního tempa žáků, střídání forem a činností, případné zařazení předmětů speciálně

pedagogické péče a začlenění školních asistentů do tříd (využití dotačních grantových titulů), zajištění AP na

základě doporučení ŠPZ jako PO, využívání skupinové a kooperativní výuky atp.,

    •  V souladu s platným RVP ZV k 1. 9. 2019, je vypracován ŠVP ZV "Moje škola" - Č.j.:407/2019 a ŠVP ZV

"Moje škola" pro žáky se sníženými úrovněmi očekávaných výstupů - minimální doporučená úroveň

očekávaných výstupů v rámci PO přiznaných ŠPZ pro jednotlivé žáky jako podklad pro vypracování IVP pro

tyto žáky.

    •  Nově lze podpořit žáky cizince bezprostředně po nástupu do školy. Škola spolupracuje s Centrem podpory

na integraci cizinců, které zajišťuje novou formu podpory pro žáky cizince i jejich rodiče a příbuzné, hned po

nástupu žáků do školy v České republice, bezprostředně po příchodu ze zahraničí. Pro komunikaci s rodinou

i žákem bude moci škola využít služeb tlumočníka.

    •   

    •  VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE (kapitola 2. 1. jsou uvedeny u jednotlivých žákovských

kompetencí v kapitole 2)
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Charakteristika ŠVP

jsou společné postupy na úrovni školy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto

výchovné a vzdělávací strategie jsou rovněž uplatňovány učiteli na úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů

tohoto školního vzdělávacího programu. Jsou rozpracovány pro jednotlivé kompetence pro kapitolu 2. 1.

v kapitole 2. Výchovně vzdělávací strategie jsou účinnou didaktickou složkou a prolínají průběžně

celým vzdělávacím a výchovným procesem ve škole i ve školském zařízení.

 

2.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy

2.2 Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník Jazyková výchova

Čtení a literární výchova
2. ročník Jazyková výchova

Komunikační a slohové útvary
3. ročník Jazyková výchova

Čtení a literární výchova
Komunikační a slohové útvary

4. ročník Jazyková výchova
5. ročník Jazyková výchova

Čtení a literární výchova
8. ročník Literární výchova
9. ročník Jazyková výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
3. ročník Welcome (úvod)
4. ročník Welcome back! (vítejte zpět)
5. ročník Introduction (úvod)

People (lidé)
6. ročník Introduction (úvod)
7. ročník Times and places (časy a místa)
8. ročník The present and the future (přítomnost a

budoucnost)
Konverzace v anglickém jazyce

6. ročník Greetings (pozdravy)
Famous people (slavní lidé)
Countries of the world (státy světa)

8. ročník People around me (lidé kolem mne)
Culture life (kulturní život)

9. ročník Work and jobs (práce a zaměstnání)
People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Life style – (životní styl)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Komunikační a slohové cvičení

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 7. ročník Komunikační a slohové cvičení

Matematika
1. ročník Číselný obor 0 - 20

Geometrie
2. ročník Číselný obor 0 - 100

Geometrie
Závislosti, vztahy a práce s daty

3. ročník Číselný obor 0 – 1 000
Geometrie
Závislosti , vztahy a práce s daty

4. ročník Geometrie
Číselný obor 0 – 1 000 000
Závislosti, vztahy a práce s daty

5. ročník Geometrie
Závislosti , vztahy a práce s daty

6. ročník Shrnutí a opakováhí učiva z 1. -  5.ročníku
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Úhel
Kvádr, krychle
Osová souměrnost
Trojúhelník

7. ročník Shrnutí a opakování učiva ze 6. ročníku
Racionální čísla
Shodnost a středová souměrnost
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Čtyřúhelník
Procenta
Hranoly

8. ročník Shrnutí a opakování učiva z 7. ročníku
Druhá mocnina a odmocnina.Pythagorova věta
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Kružnice, kruh
Výrazy
Válec
Lineární rovnice
Konstrukční úlohy
Základy statistiky

9. ročník Shrnutí a opakování učiva z 8. ročníku
Lomený výraz
Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
Tělesa
Podobnost
Funkce
Goniometrické funkce
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Psaní na PC
7. ročník Podmínky racionálního ovládání počítače

Hmatová metoda
Nácvik psaní na střední a horní písemné řadě,
čárka
Nácvik psaní na dolní písemné řadě, velká
písmena
Nácvik písmen a znamének na číselné řadě

8. ročník Opakování ze 7. ročníku
Nácvik dalších znamének a značek
Číslice a značky
Vypracování tabulek MS EXCEL
Opisování textů
Úprava textu v MS WORD
Zpracování písemností

Člověk a jeho svět
1. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
8. ročník Modernizace společnosti

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Život ve škole
7. ročník Člověk a kultura
8. ročník Osobnost
9. ročník Osobní bezpečí

Fyzika
6. ročník Látky a tělesa, síly

Elektrické vlastnosti látek
Magnetické vlastnosti látek
Fyzikální veličiny

7. ročník Převádění jednotek
Klid a pohyb tělesa
Síla a skládání sil
Účinky síly na těleso
Mechanické vlastnosti kapalin
Mechanické vlastnosti plynů
Světelné jevy

8. ročník Práce, energie
Teplo, změny skupenství
Elektrický náboj, elektrické pole
Vedení elektrického proudu v obvodu
Zvukové jevy

9. ročník Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v polovodičích
Vesmír

Chemie
8. ročník Částicové složení látek
9. ročník Energie a chemické reakce

Fyzikální praktika
8. ročník Měření

Tělesa v pohybu
Síly a jejich momenty

9. ročník Energie a její přeměny
Elektromagnetické jevy

Chemická praktika
Práce se sklem
Analytická chemie

Přírodopisný seminář
8. ročník První pomoc

9. ročník Ochrana ŽP

Hudební výchova
1. ročník Vokální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
2. ročník Vokální činnosti
6. ročník Vokální činnosti
7. ročník Vokální činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Malba

Kresba
Modelace
Aktivní práce s výtvarným dílem

2. ročník Modelace
6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Upaltňování subjektivity
9. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Dramatická výchova
8. ročník Dramatické jednání
9. ročník Dramatické jednání

Výtvarné činnosti
6. ročník Experimentální kresba a malba
7. ročník Experimentální kresba a malba

Tělesná výchova
1. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,

organizace a hygiena v TV
Rytmické činnosti s hudbou
Turistika a pobyt v přírodě
Plavání

2. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,
organizace a hygiena v TV
Atletika
Plavání

4. ročník Průpravná, kondiční, koordinační,relaxační a
vyrovnávací cvičení

5. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,
organizace a hygiena v TV
Průpravná, kondiční, koordinační,relaxační a
vyrovnávací cvičení
Turistika a pobyt v přírodě

6. ročník Průprava
Pohybové hry
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Netradiční sporty

7. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Netradiční sporty

8. ročník Průprava
Pohybové hry
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Netradiční sporty

9. ročník Průprava
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

Sportovní hry
6. ročník Průprava

Pohybové hry
Sportovní hry
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Netradiční sporty
7. ročník Průprava

Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

8. ročník Průprava
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

9. ročník Průprava
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

Člověk a svět práce
1. ročník Práce s drobným materiálem

Práce s modelovací hmotou
Konstrukční činnosti
Pěstitelské činnosti
Příprava pokrmů

2. ročník Práce s modelovací hmotou
4. ročník Práce s drobným materiálem
5. ročník Práce s drobným materiálem

Práce s modelovací hmotou
Konstrukční činnosti
Příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Matematika

Informatika pro pokročilé

Psaní na PC

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Chemie

Fyzikální praktika

Chemická praktika

Přírodopisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Sportovní hry

Člověk a svět práce

Pokrytí v projektu

Den Země

Škola podporující zdraví

Alternativní výtvarné projekty

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
3. ročník At the sports centre (ve sportovním centru)
5. ročník Introduction (úvod)
7. ročník The future (budoucnost)
8. ročník The present and the future (přítomnost a

budoucnost)
9. ročník Health and safety (zdraví a bezpečí)

Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník People around me (lidé kolem mne)
9. ročník People around me – people´s behavior (lidé

kolem mě – lidské chování)
Life style – (životní styl)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
7. ročník Ich heiße, ich wohne in ...  (jmenuji se, bydlím…)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
8. ročník Chci si povídat o škole, o předmětech, o rozvrhu

– Кто что учит?
9. ročník České a ruské pohádky - Сказки

Člověk a jeho svět
2. ročník Člověk a jeho zdraví

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Život ve škole
Osobní bezpečí

7. ročník Život mezi lidmi
Sexuální výchova
Zdraví
Osobní bezpečí

8. ročník Osobnost
9. ročník Péče o duševní zdraví

Osobní bezpečí
Sexuální výchova

Přírodopisný seminář
8. ročník První pomoc
9. ročník Ochrana ŽP

Hudební výchova
6. ročník Instrumentální činnosti
8. ročník Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Modelace

Imaginace
6. ročník Uplatňování subjektivity
7. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Dramatická výchova
8. ročník Dramatické jednání
9. ročník Dramatické jednání

Výtvarné činnosti
8. ročník Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova
1. ročník Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační a

vyrovnávací cvičení

Sebepoznání a sebepojetí
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Gymnastika
3. ročník Gymnastika
4. ročník Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Gymnastika
6. ročník Průprava

Pohybové hry
Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

7. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

8. ročník Průprava
Pohybové hry
Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

9. ročník Průprava
Pohybové hry
Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry
6. ročník Průprava

Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

7. ročník Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

8. ročník Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

9. ročník Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

Zdravotní TV
6. ročník Správné držení těla

Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

7. ročník Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

8. ročník Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení

9. ročník Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost

Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Praktické činnosti
6. ročník Práce s technickými materiály

Technická výchova
Práce s technickými materiály
Design a konstruování

7. ročník Práce s technickými materiály
Design a konstruování

8. ročník Práce s technickými materiály
Práce s laboratorní technikou

9. ročník Práce s technickými materiály
Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Zdravotní TV

Tělesná výchova

Sportovní hry

Integrace do výuky

Konverzace v anglickém jazyce
9. ročník People around me – people´s behavior (lidé

kolem mě – lidské chování)
Německý jazyk -2. cizí jazyk

8. ročník Mein Tag (můj den)
9. ročník Was tut dir weh? (Co tě bolí?)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
8. ročník Procházka naším městem -  Город, где я живу
9. ročník Jezdím s rodiči po celé Evropě – Мы все живём

в Европе
Matematika

3. ročník Geometrie

Psaní na PC
7. ročník Nácvik psaní na střední a horní písemné řadě,

čárka
Nácvik psaní na dolní písemné řadě, velká
písmena
Nácvik písmen a znamének na číselné řadě

8. ročník Opakování ze 7. ročníku

Seberegulace a sebeorganizace
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Charakteristika ŠVP

Nácvik dalších znamének a značek
Číslice a značky
Vypracování tabulek MS EXCEL
Opisování textů
Úprava textu v MS WORD
Zpracování písemností

Člověk a jeho svět
3. ročník Člověk a jeho zdraví

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život ve škole

Zdraví
7. ročník Život mezi lidmi

Sexuální výchova
Zdravá výživa
Zdraví

8. ročník Osobnost
Prevence zneužívání návykových látek

9. ročník Hospodaření
Péče o duševní zdraví
Zdravá výživa
Sexuální výchova

Přírodopisný seminář
8. ročník První pomoc
9. ročník Ochrana ŽP

Hudební výchova
2. ročník Hudebně pohybové činnosti
6. ročník Hudebně pohybové činnosti
7. ročník Hudebně pohybové činnosti
8. ročník Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
3. ročník Malba
4. ročník Modelace
8. ročník Uplatňování subjektivity

Výtvarné činnosti
Experimentální kresba a malba

Tělesná výchova
1. ročník Atletika

Sportovní hry
4. ročník Plavání
5. ročník Turistika a pobyt v přírodě
6. ročník Atletika

Pohybové hry
Bezpečnost
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Úpoly

7. ročník Bezpečnost
Pohybové hry
Atletika
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Úpoly

8. ročník Bezpečnost
Pohybové hry
Atletika
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Úpoly

9. ročník Bezpečnost

Pohybové hry
Atletika
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Úpoly

Sportovní hry
6. ročník Bezpečnost a organizace

Kondiční cvičení
Úpoly
Atletika
Pohybové hry
Sportovní hry

7. ročník Bezpečnost a organizace
Kondiční cvičení
Úpoly
Atletika
Pohybové hry
Sportovní hry

8. ročník Bezpečnost a organizace
Kondiční cvičení
Úpoly
Atletika
Pohybové hry
Sportovní hry

9. ročník Bezpečnost a organizace
Kondiční cvičení
Úpoly
Atletika
Pohybové hry
Sportovní hry

Zdravotní TV
6. ročník Správné držení těla

Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Protahovací cvičení

7. ročník Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Protahovací cvičení

8. ročník Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení

9. ročník Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Protahovací cvičení

Praktické činnosti
6. ročník Pěstitelství

Provoz a údržba domácnosti
8. ročník Využití digitálních technologií

Práce s technickými materiály
Svět práce

9. ročník Využití digitálních technologií
Příprava pokrmů a základy stolování

Technická výchova
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Práce s technickými materiály

Využití digitálních technologií
8. ročník Práce s technickými materiály
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Využití digitálních technologií
9. ročník Práce s technickými materiály

Využití digitálních technologií

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Matematika

Psaní na PC

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Zdravotní TV

Tělesná výchova

Sportovní hry

Praktické činnosti

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
9. ročník Health and safety (zdraví a bezpečí)

Konverzace v anglickém jazyce
People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Life style – (životní styl)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
7. ročník Mein Hobby (mé záliby)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Chci se naučit azbuku - Где ты живёшь?

Člověk a jeho svět
1. ročník Lidé a čas

Člověk a jeho zdraví
2. ročník Člověk a jeho zdraví

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Zdraví
7. ročník Sexuální výchova

Zdraví
Osobní bezpečí

8. ročník Osobnost
Člověk ve zdraví a nemoci
Prevence zneužívání návykových látek

9. ročník Péče o duševní zdraví
Sexuální výchova

Přírodopis
8. ročník Biologie člověka

Přírodopisný seminář
9. ročník Ochrana ŽP

Psychohygiena

Hudební výchova
4. ročník Vokální činnosti
6. ročník Vokální činnosti
8. ročník Vokální činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Malba

Modelace
Imaginace

2. ročník Imaginace
3. ročník Malba

Kresba
Modelace
Výtvarné prožívání přírody
Imaginace

4. ročník Kresba, grafika
5. ročník Modelace

Imaginace
6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
8. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Tělesná výchova
1. ročník Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační a

vyrovnávací cvičení
6. ročník Atletika

Kondiční cvičení
7. ročník Atletika

Kondiční cvičení
8. ročník Atletika

Kondiční cvičení
9. ročník Atletika

Kondiční cvičení

Sportovní hry
6. ročník Atletika

Sportovní hry
7. ročník Atletika

Sportovní hry
8. ročník Atletika

Sportovní hry
9. ročník Atletika

Sportovní hry

Zdravotní TV
6. ročník Správné držení těla

Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení

7. ročník Správné držení těla
Uvolňovací cvičení

8. ročník Správné držení těla
Uvolňovací cvičení

9. ročník Správné držení těla
Uvolňovací cvičení

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Člověk a jeho svět
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopis

Přírodopisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Zdravotní TV

Tělesná výchova

Sportovní hry

Člověk a svět práce

Pokrytí v projektu

Masopust

Škola podporující zdraví

Alternativní výtvarné projekty

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník Jazyková výchova
2. ročník Čtení a literární výchova
3. ročník Čtení a literární výchova
6. ročník Literární výchova
7. ročník Jazyková výchova
8. ročník Jazyková výchova
9. ročník Jazyková výchova

Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
3. ročník At happy house  (doma)

At the sports centre (ve sportovním centru)
4. ročník Food (jídlo)
9. ročník Relationships (vztahy)

Konverzace v anglickém jazyce
7. ročník Festivals (svátky)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)

Modern technologies (moderní technika)
9. ročník People around me – people´s behavior (lidé

kolem mě – lidské chování)
Matematika

5. ročník Nestandardní aplikované úlohy a problémy

Informatika
Zpracování a využití informací

6. ročník Grafika bitmapová
8. ročník Informace a komunikace
9. ročník Kancelářské programy

Tvorba www stránek

Člověk a jeho svět
5. ročník Člověk a jeho zdraví

Výchova k občanství a ke zdraví
7. ročník Člověk a kultura

Kreativita

8. ročník Osobnost

Přírodopis
6. ročník Praktické poznávání přírody
7. ročník Praktické poznávání přírody

Zeměpisný seminář
6. ročník Praktický zeměpis

Tvorba mapy nebo glóbu
Pokusy

7. ročník Praktický zeměpis
Hydrologie
Zeměpis cestovního ruchu

8. ročník Pracovní listy
Zeměpis cestovního ruchu

9. ročník Praktický zeměpis
Doprava
Zeměpis cestovního ruchu

Přírodopisný seminář
7. ročník Tvorba sbírek
9. ročník Tvorba sbírek

Hudební výchova
1. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
2. ročník Instrumentální činnosti
6. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
8. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Malba

Kresba
Modelace
Uspořádání objektů do celků
Imaginace

2. ročník Malba
Kresba
Výtvarné prožívání přírody

4. ročník Kresba, grafika
Modelace
Uspořádání objektů do celků
Výtvarné prožívání přírody
Imaginace

5. ročník Malba
6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Uplatňování subjektivity
7. ročník Ověřování komunikačních účinků
8. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
9. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Uplatňování subjektivity

Dramatická výchova
7. ročník Dramatická a inscenační tvorba
8. ročník Dramatická a inscenační tvorba

Výtvarné činnosti
6. ročník Experimentální kresba a malba

Prostorová tvorba
Grafické techniky

7. ročník Experimentální kresba a malba
Prostorová tvorba
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Grafické techniky
8. ročník Prostorová tvorba

Grafické techniky
9. ročník Experimentální kresba a malba

Prostorová tvorba
Grafické techniky

Tělesná výchova
2. ročník Rytmické činnosti s hudbou
6. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

7. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

8. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

9. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry
6. ročník Gymnastika

Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

7. ročník Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

8. ročník Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

9. ročník Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry

Člověk a svět práce
1. ročník Práce s drobným materiálem

Práce s modelovací hmotou
Konstrukční činnosti
Příprava pokrmů

2. ročník Práce s drobným materiálem
3. ročník Práce s drobným materiálem

Práce s modelovací hmotou
4. ročník Práce s drobným materiálem

Práce s modelovací hmotou
5. ročník Práce s drobným materiálem

Práce s modelovací hmotou
Pěstitelské činnosti

Praktické činnosti
6. ročník Pěstitelství

Práce s technickými materiály
Provoz a údržba domácnosti

8. ročník Využití digitálních technologií

Práce s technickými materiály
9. ročník Využití digitálních technologií

Příprava pokrmů a základy stolování

Technická výchova
6. ročník Práce s technickými materiály

Design a konstruování
7. ročník Práce s technickými materiály

Design a konstruování
Využití digitálních technologií

8. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

9. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Matematika

Informatika

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopis

Zeměpisný seminář

Přírodopisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Sportovní hry

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Pokrytí v projektu

Masopust

Velikonoce

Škola podporující zdraví

S paletou do minulosti

Školní noviny

Alternativní výtvarné projekty

Vánoce
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Literární výchova
7. ročník Literární výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
5. ročník People (lidé)
6. ročník My life (můj život)
7. ročník The present (přítomnost)
8. ročník The present and the future (přítomnost a

budoucnost)
9. ročník Fame and fortune (sláva a bohatství)

Relationships (vztahy)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Famous people (slavní lidé)

Countries of the world (státy světa)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)

Culture life (kulturní život)
9. ročník Crime (zločin)

People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
7. ročník Erste Schritte (první kroky)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Komunikační a slohové cvičení
8. ročník Komunikační a slohové cvičení

Člověk a jeho svět
1. ročník Lidé kolem nás
2. ročník Lidé a čas
3. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury

Výchova k občanství a ke zdraví
Život v rodině
Život ve škole
Osobní bezpečí

7. ročník Život mezi lidmi
Řízení společnosti a lidská práva
Osobní bezpečí

8. ročník Osobní bezpečí
9. ročník Občan

Rodina
Osobní bezpečí

Chemie
Chemie a společnost

Přírodopis
8. ročník Biologie člověka

Přírodopisný seminář
První pomoc

Hudební výchova
6. ročník Poslechové činnosti
8. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba,

architektura
5. ročník Volné a užité výtv. umění, architektura

Poznávání lidí Dramatická výchova
7. ročník Dramatické jednání
9. ročník Dramatické jednání

Tělesná výchova
1. ročník Rytmické činnosti s hudbou

Turistika a pobyt v přírodě
6. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
Kondiční cvičení
Netradiční sporty

7. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

8. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Kondiční cvičení

9. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

Sportovní hry
6. ročník Sportovní hry

Netradiční sporty
7. ročník Sportovní hry

Netradiční sporty
8. ročník Sportovní hry

Netradiční sporty
9. ročník Sportovní hry

Netradiční sporty

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Český jazyk pro cizince

Matematika

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopis

Přírodopisný seminář

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Tělesná výchova

Sportovní hry

Pokrytí v projektu

Den Země

Velikonoce

Škola podporující zdraví

S paletou do minulosti

Školní noviny
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
7. ročník Literární výchova
8. ročník Literární výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
3. ročník Greg´s  flat (u kamaráda)

In the street (na ulici)
In the playground (na hřišti)

4. ročník Just for fun (pro zábavu)
People at work (lidé v práci)

8. ročník The present and the future (přítomnost a
budoucnost)

9. ročník Fame and fortune (sláva a bohatství)

Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník People around me (lidé kolem mne)

Modern technologies (moderní technika)
9. ročník Work and jobs (práce a zaměstnání)

Crime (zločin)
People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Modern technologies – internet (moderní
technologie – internet)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
8. ročník Wo und wann? (kde a kdy?)

Bei uns (u nás)

Český jazyk pro cizince
Komunikační a slohové cvičení

9. ročník Literární výchova

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
7. ročník Když se učím rusky, chci o Rusku něco vědět

Chci se naučit ruštinu - Азбука

Matematika
6. ročník Dělitelnost přirozených čísel

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
8. ročník Základy statistiky

Člověk a jeho svět
1. ročník Lidé kolem nás
2. ročník Lidé kolem nás
3. ročník Lidé kolem nás
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury

Výchova k občanství a ke zdraví
Život v rodině
Život ve škole
Naše obec
Osobní bezpečí

7. ročník Život mezi lidmi
Majetek v našem životě
Řízení společnosti a lidská práva
Sexuální výchova

8. ročník Osobnost
Právní minimum

Mezilidské vztahy

Osobní bezpečí
9. ročník Občan

Pracovní poměr
Hospodaření
Rodina
Osobní bezpečí
Sexuální výchova

Přírodopis
8. ročník Biologie člověka
9. ročník Základy ekologie

Přírodopisný seminář
8. ročník První pomoc

Zdraví člověka

Hudební výchova
1. ročník Vokální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti

Dramatická výchova
Dramatické jednání

Výtvarné činnosti
9. ročník Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova
1. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,

organizace a hygiena v TV
Gymnastika
Rytmické činnosti s hudbou
Sportovní hry
Turistika a pobyt v přírodě

2. ročník Atletika
Turistika a pobyt v přírodě

6. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly

7. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly

8. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly
Netradiční sporty

9. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly

Sportovní hry
6. ročník Úpoly

Pohybové hry
Netradiční sporty

7. ročník Úpoly
Pohybové hry

8. ročník Úpoly
Pohybové hry

9. ročník Úpoly
Pohybové hry

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Český jazyk pro cizince

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Matematika

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopis

Přírodopisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Tělesná výchova

Sportovní hry

Pokrytí v projektu

Den Země

S paletou do minulosti

Vánoce

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník Jazyková výchova

Komunikační a slohové dovednosti
2. ročník Čtení a literární výchova
3. ročník Čtení a literární výchova

Komunikační a slohové útvary
4. ročník Čtení a literární výchova
5. ročník Čtení a literární výchova

Komunikační a slohové útvary
6. ročník Komunikační a slohové cvičení
7. ročník Komunikační a slohové cvičení
9. ročník Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
5. ročník Friends and family (kamarádi a rodina)
6. ročník Introduction (úvod)

Holidays (prázdniny a dovolená)
8. ročník The present and the future (přítomnost a

budoucnost)
9. ročník Fame and fortune (sláva a bohatství)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Famous people (slavní lidé)

Human Body and illnesses (lidské tělo a
nemoci)
My town (mé město)

7. ročník Festivals (svátky)
Shopping (nakupování)
Free time (volný čas)

Komunikace

8. ročník People around me (lidé kolem mne)
9. ročník Work and jobs (práce a zaměstnání)

People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Modern technologies – internet (moderní
technologie – internet)
Life style – (životní styl)
Money (peníze)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Komunikační a slohové cvičení
7. ročník Komunikační a slohové cvičení
9. ročník Komunikační a slohové cvičení

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
8. ročník Chci umět názvy dnů, měsíců, počítat do 100,

rád si hraji s čísly – Календар ХХ века
Matematika

7. ročník Shodnost a středová souměrnost
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Hranoly

8. ročník Válec
Základy statistiky

9. ročník Tělesa
Podobnost
Funkce
Goniometrické funkce

Informatika
5. ročník Vyhledávání informací a komunikace
6. ročník Textový editor (Word)

Vyhledávání informací a komunikace

Člověk a jeho svět
1. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti
7. ročník Křesťanství a středověká Evropa

Objevy a dobývání, počátky nové doby
8. ročník Objevy a dobývání, počátky nové doby

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Život ve škole
Naše obec
Osobní bezpečí

7. ročník Život mezi lidmi
8. ročník Osobnost

Prevence zneužívání návykových látek
9. ročník Pracovní poměr

Rodina
Osobní bezpečí
Sexuální výchova

Fyzika
6. ročník Látky a tělesa, síly

Magnetické vlastnosti látek
Fyzikální veličiny

7. ročník Převádění jednotek
Klid a pohyb tělesa
Účinky síly na těleso
Mechanické vlastnosti kapalin
Mechanické vlastnosti plynů
Světelné jevy

8. ročník Práce, energie
Elektrický náboj, elektrické pole
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Vedení elektrického proudu v obvodu
Zvukové jevy

9. ročník Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v polovodičích
Vesmír

Chemie
Chemie a společnost

Přírodopis
8. ročník Biologie živočichů

Biologie člověka

Fyzikální praktika
Měření
Tělesa v pohybu
Síly a jejich momenty

9. ročník Energie a její přeměny
Elektromagnetické jevy

Chemická praktika
Analytická chemie

Přírodopisný seminář
7. ročník Tvorba sbírek
8. ročník První pomoc

Zdraví člověka
9. ročník Tvorba sbírek

Ochrana ŽP

Hudební výchova
1. ročník Vokální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

2. ročník Poslechové činnosti
3. ročník Hudebně pohybové činnosti

Poslechové činnosti
6. ročník Vokální činnosti

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

7. ročník Vokální činnosti
8. ročník Vokální činnosti

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Kresba

Imaginace
4. ročník Modelace

Imaginace
6. ročník Ověřování komunikačních účinků

Dramatická výchova
7. ročník Dramatické jednání
8. ročník Dramatické jednání

Výtvarné činnosti
6. ročník Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova
1. ročník Sportovní hry
6. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
Úpoly
Netradiční sporty

7. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
Úpoly
Netradiční sporty

8. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly
Netradiční sporty

9. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly
Netradiční sporty

Sportovní hry
6. ročník Úpoly

Pohybové hry
Sportovní hry

7. ročník Úpoly
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

8. ročník Úpoly
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

9. ročník Úpoly
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

Technická výchova
7. ročník Práce s technickými materiály

Využití digitálních technologií
8. ročník Práce s technickými materiály

Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

9. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Český jazyk pro cizince

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Matematika

Informatika

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Přírodopis

Fyzikální praktika

Chemická praktika

Přírodopisný seminář

Hudební výchova
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Sportovní hry

Pokrytí v projektu

Den Země

Masopust

S paletou do minulosti

Školní noviny

Alternativní výtvarné projekty

Den pro život

Vánoce

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
8. ročník The present and the future (přítomnost a

budoucnost)
Konverzace v anglickém jazyce

6. ročník Greetings (pozdravy)
My town (mé město)

8. ročník Modern technologies (moderní technika)
9. ročník Work and jobs (práce a zaměstnání)

People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Modern technologies – internet (moderní
technologie – internet)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
In der Stadt (Ve městě)

Člověk a jeho svět
3. ročník Lidé kolem nás

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život ve škole

Naše obec
7. ročník Život mezi lidmi
8. ročník Hospodářství
9. ročník Pracovní poměr

Hospodaření

Hudební výchova
6. ročník Instrumentální činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Výtvarná výchova
5. ročník Uspořádání objektů do celků
6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti

Dramatická výchova
7. ročník Dramatické jednání
8. ročník Dramatické jednání
9. ročník Dramatické jednání

Kooperace a kompetice

Tělesná výchova
1. ročník Atletika
4. ročník Sportovní hry
5. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti

Sportovní hry
6. ročník Sportovní hry
7. ročník Sportovní hry
8. ročník Sportovní hry
9. ročník Sportovní hry

Sportovní hry
6. ročník Pohybové hry

Netradiční sporty
7. ročník Pohybové hry

Netradiční sporty
8. ročník Pohybové hry

Netradiční sporty
9. ročník Pohybové hry

Netradiční sporty

Technická výchova
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Práce s technickými materiály
8. ročník Práce s technickými materiály

Práce s laboratorní technikou
9. ročník Práce s technickými materiály

Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Sportovní hry

Pokrytí v projektu

Škola podporující zdraví

Školní noviny

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Jazyková výchova
7. ročník Jazyková výchova
8. ročník Jazyková výchova
9. ročník Jazyková výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Human Body and illnesses (lidské tělo a

nemoci)
9. ročník Crime (zločin)

People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Recent problems (současné problémy)

Český jazyk pro cizince
Komunikační a slohové cvičení

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Mne někdy z těch slovíček jde hlava kolem –
Голова идёт кругом!

Matematika
2. ročník Číselný obor 0 - 100
3. ročník Geometrie
6. ročník Desetinná čísla

Kvádr, krychle
Osová souměrnost
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Trojúhelník

7. ročník Shrnutí a opakování učiva ze 6. ročníku
Racionální čísla
Shodnost a středová souměrnost
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Čtyřúhelník
Procenta
Hranoly

8. ročník Druhá mocnina a odmocnina.Pythagorova věta
Kružnice, kruh
Válec
Lineární rovnice
Konstrukční úlohy
Základy statistiky

9. ročník Shrnutí a opakování učiva z 8. ročníku
Lomený výraz
Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
Tělesa
Podobnost
Funkce
Goniometrické funkce
Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Psaní na PC
8. ročník Vypracování tabulek MS EXCEL

Úprava textu v MS WORD

Člověk a jeho svět
3. ročník Místo, kde žijeme

Rozmanitost přírody
4. ročník Člověk a jeho zdraví
5. ročník Lidé kolem nás

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Život ve škole
Naše obec

7. ročník Život mezi lidmi
Řízení společnosti a lidská práva
Osobní bezpečí

9. ročník Pracovní poměr
Rodina
Péče o duševní zdraví
Sexuální výchova

Fyzika
7. ročník Klid a pohyb tělesa

Síla a skládání sil
Účinky síly na těleso
Mechanické vlastnosti kapalin
Světelné jevy

8. ročník Práce, energie
Teplo, změny skupenství
Vedení elektrického proudu v obvodu
Zvukové jevy

9. ročník Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v polovodičích

Chemie
8. ročník Pozorování, pokus a bezpečnost práce

Částicové složení látek
Chemické reakce

9. ročník Energie a chemické reakce
Paliva

Fyzikální praktika
8. ročník Měření

Tělesa v pohybu
Síly a jejich momenty

9. ročník Energie a její přeměny

Hudební výchova
1. ročník Instrumentální činnosti
5. ročník Hudebně pohybové činnosti
6. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

8. ročník Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
7. ročník Upaltňování subjektivity

Tělesná výchova
1. ročník Gymnastika

Sportovní hry
Turistika a pobyt v přírodě

2. ročník Sportovní hry
3. ročník Turistika a pobyt v přírodě
6. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
7. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
Kondiční cvičení

8. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Kondiční cvičení

9. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Kondiční cvičení

Sportovní hry
6. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
7. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
8. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník Pohybové hry
Sportovní hry

Zdravotní TV
6. ročník Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
7. ročník Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
8. ročník Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
9. ročník Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost

Technická výchova
6. ročník Práce s technickými materiály

Design a konstruování
7. ročník Práce s technickými materiály

Design a konstruování
Využití digitálních technologií

8. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

9. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Český jazyk pro cizince

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Matematika

Psaní na PC

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Chemie

Fyzikální praktika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Zdravotní TV

Tělesná výchova

Sportovní hry

Pokrytí v projektu

Den Země

S paletou do minulosti

Školní noviny

Alternativní výtvarné projekty

Den pro život

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Literární výchova
8. ročník Literární výchova

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Greetings (pozdravy)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)
9. ročník People around me – people´s behavior (lidé

kolem mě – lidské chování)
Německý jazyk -2. cizí jazyk

7. ročník Meine Familie (moje rodina)

Český jazyk pro cizince
9. ročník Literární výchova

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
7. ročník Chci se naučit azbuku – В Интернете

Člověk a jeho svět
1. ročník Místo, kde žijeme
2. ročník Místo, kde žijeme
3. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
8. ročník Moderní doba
9. ročník Moderní doba

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Život ve škole
Naše obec
Osobní bezpečí

7. ročník Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Majetek v našem životě
Řízení společnosti a lidská práva
Sexuální výchova

8. ročník Osobnost
Hospodářství
Právní minimum
Člověk ve zdraví a nemoci
Prevence zneužívání návykových látek
Osobní bezpečí

9. ročník Pracovní poměr
Hospodaření
Rodina
Péče o duševní zdraví
Sexuální výchova

Chemie
Chemie a společnost

Přírodopis
Základy ekologie

Hudební výchova
1. ročník Poslechové činnosti
8. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
2. ročník Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba,

architektura.
Tělesná výchova

1. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,

Hodnoty, postoje, praktická etika
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Tělesná výchova
1. ročník organizace a hygiena v TV

Gymnastika
Atletika
Sportovní hry
Turistika a pobyt v přírodě

2. ročník Rytmické činnosti s hudbou
Sportovní hry

3. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,
organizace a hygiena v TV
Atletika
Sportovní hry
Plavání

4. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,
organizace a hygiena v TV
Průpravná, kondiční, koordinační,relaxační a
vyrovnávací cvičení
Gymnastika
Sportovní hry

5. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
6. ročník Pohybové hry

Sportovní hry
Úpoly

7. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly

8. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly

9. ročník Pohybové hry
Sportovní hry
Úpoly

Sportovní hry
6. ročník Sportovní hry
7. ročník Sportovní hry
8. ročník Sportovní hry
9. ročník Sportovní hry

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Český jazyk pro cizince

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Sportovní hry

Pokrytí v projektu

Škola podporující zdraví

Školní noviny

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
5. ročník People (lidé)
8. ročník What´s up? (co se děje?)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Greetings (pozdravy)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)
9. ročník Recent problems (současné problémy)

Člověk a jeho svět
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Lidé kolem nás

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život ve škole

Naše obec
Naše vlast

8. ročník Právní minimum
9. ročník Občan a právo

Hudební výchova
8. ročník Poslechové činnosti

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Matematika

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Pokrytí v projektu

Den Země

Alternativní výtvarné projekty

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí

Projektový den EVVO

Občanská společnost a škola

Integrace do výuky

Konverzace v anglickém jazyce
9. ročník Recent problems (současné problémy)

Informatika
5. ročník Základy práce s počítačem
6. ročník Základy práce s počítačem

Člověk a jeho svět
4. ročník Místo, kde žijeme

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
8. ročník Moderní doba
9. ročník Moderní doba

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Naše obec

Naše vlast
7. ročník Řízení společnosti a lidská práva
8. ročník Hospodářství
9. ročník Občan

Občan a právo
Právní ochrana

Fyzika
Vesmír

Můj region
8. ročník Kapitoly z dějin a současnosti regionu

Hudební výchova
6. ročník Poslechové činnosti
7. ročník Poslechové činnosti

Pokryto předmětem

Konverzace v anglickém jazyce

Informatika

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Můj region

Hudební výchova

Integrace do výuky

Člověk a jeho svět
5. ročník Lidé kolem nás

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Naše obec

Naše vlast
9. ročník Občan

Občan a právo
Právní ochrana

Pokryto předmětem

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Formy participace občanů v politickém
životě

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
9. ročník Relationships (vztahy)

Konverzace v anglickém jazyce
Crime (zločin)

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Life style – (životní styl)

Člověk a jeho svět
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
8. ročník Modernizace společnosti

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Naše obec
8. ročník Právní minimum
9. ročník Občan a právo

Právní ochrana

Pokryto předmětem

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník Literární výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
3. ročník At school (ve škole)

At happy house  (doma)
At the shop ( v obchodě)
Greg´s  flat (u kamaráda)
In the playground (na hřišti)

4. ročník Food (jídlo)
People at work (lidé v práci)

5. ročník People (lidé)
8. ročník Cities (města)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Countries of the world (státy světa)
7. ročník Festivals (svátky)

Travelling (cestování)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
Ferien (prázdniny)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Komunikační a slohové cvičení

Literární výchova

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
8. ročník Chtěl bych si popovídat o tom, co kdo rád dělá –

Что я люблю …

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 27
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník Co děláme od rána do večera – všední den – С
утра до вечера

Matematika
4. ročník Číselný obor 0 – 1 000 000

Člověk a jeho svět
3. ročník Lidé a čas

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti

Výchova k občanství a ke zdraví
7. ročník Majetek v našem životě
9. ročník Globální svět

Fyzika
Elektromagnetické jevy

Přírodopis
7. ročník Biologie rostlin
8. ročník Biologie člověka
9. ročník Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Regiony světa

Fyzikální praktika
9. ročník Elektromagnetické jevy

Zeměpisný seminář
7. ročník Zeměpis cestovního ruchu
8. ročník Globální problémy lidstva

Pracovní listy
Zeměpis cestovního ruchu

9. ročník Konfliktní světová ohniska

Můj region
8. ročník Kapitoly z dějin a současnosti regionu

Hudební výchova
6. ročník Poslechové činnosti
7. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

8. ročník Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
3. ročník Aktivní práce s výtvarným dílem

Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba,
architektura.

6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
7. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti
8. ročník Uplatňování subjektivity

Ověřování komunikačních účinků

Pokryto předmětem

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Matematika

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Přírodopis

Zeměpis

Fyzikální praktika

Zeměpisný seminář

Můj region

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Pokrytí v projektu

Den Země

Vánoce

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
7. ročník My life (můj život)
8. ročník Cities (města)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Countries of the world (státy světa)
7. ročník Travelling (cestování)
8. ročník American and British school system (soustava

školských systémů GB a USA)
Německý jazyk -2. cizí jazyk

7. ročník Mein Hobby (mé záliby)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Chci se naučit azbuku - Где ты живёшь?

Matematika
8. ročník Mocniny s přirozeným mocnitelem

Základy statistiky

Informatika
Tabulkový editor (Excel)

Člověk a jeho svět
5. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
6. ročník Člověk v dějinách

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury

Výchova k občanství a ke zdraví
8. ročník Hospodářství
9. ročník Globální svět

Chemie
8. ročník Chemické reakce
9. ročník Energie a chemické reakce

Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků
Chemie a společnost

Zeměpis
8. ročník Evropa

Zeměpisný seminář
7. ročník Zeměpis cestovního ruchu
8. ročník Suroviny

Plodiny
Globální problémy lidstva
Zeměpis cestovního ruchu

Objevujeme Evropu a svět
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník Konfliktní světová ohniska

Hudební výchova
5. ročník Hudebně pohybové činnosti
6. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
8. ročník Vokální činnosti

Poslechové činnosti

Praktické činnosti
9. ročník Příprava pokrmů a základy stolování

Technická výchova
7. ročník Využití digitálních technologií
8. ročník Využití digitálních technologií
9. ročník Využití digitálních technologií

Pokryto předmětem

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Matematika

Informatika

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Chemie

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Pokrytí v projektu

S paletou do minulosti

Alternativní výtvarné projekty

Integrace do výuky

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Countries of the world (státy světa)
7. ročník Festivals (svátky)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)

English writing authors (anglicky píšící
spisovatelé)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
9. ročník Mne někdy z těch slovíček jde hlava kolem –

Голова идёт кругом!
Člověk a jeho svět

3. ročník Místo, kde žijeme
4. ročník Místo, kde žijeme
5. ročník Lidé a čas

Dějepis
8. ročník Modernizace společnosti
9. ročník Moderní doba

Rozdělený a integrující se svět

Jsme Evropané

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Naše vlast
7. ročník Řízení společnosti a lidská práva
9. ročník Občan

Právní ochrana
Globální svět

Zeměpis
8. ročník Evropa
9. ročník Česká republika

Zeměpisný seminář
8. ročník Globální problémy lidstva
9. ročník Konfliktní světová ohniska

Hudební výchova
1. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
5. ročník Volné a užité výtv. umění, architektura
6. ročník Ověřování komunikačních účinků
7. ročník Ověřování komunikačních účinků
8. ročník Ověřování komunikačních účinků
9. ročník Ověřování komunikačních účinků

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
5. ročník My world (můj svět)
8. ročník Cities (města)
9. ročník Fame and fortune (sláva a bohatství)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Countries of the world (státy světa)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
7. ročník Freunde (přátelé)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Komunikační a slohové cvičení

Kulturní diference

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

7. ročník Literární výchova

Člověk a jeho svět
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Lidé a čas

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Naše vlast
7. ročník Člověk a kultura

Majetek v našem životě
Sexuální výchova
Zdravá výživa

8. ročník Právní minimum
9. ročník Globální svět

Rodina
Osobní bezpečí

Zeměpis
7. ročník Afrika

Amerika
Asie

8. ročník Evropa
Společenský a hospodářský zeměpis

Zeměpisný seminář
9. ročník Konfliktní světová ohniska

Hudební výchova
5. ročník Vokální činnosti
8. ročník Instrumentální činnosti

Výtvarná výchova
3. ročník Modelace

Imaginace

Dramatická výchova
8. ročník Recepce a reflexe dramatického umění
9. ročník Recepce a reflexe dramatického umění

Tělesná výchova
3. ročník Turistika a pobyt v přírodě

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Český jazyk pro cizince

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Pokrytí v projektu

Masopust

Velikonoce

Vánoce

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
7. ročník Literární výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
6. ročník Introduction (úvod)
8. ročník Past and present ( minulost a přítomnost)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Greetings (pozdravy)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)
9. ročník Work and jobs (práce a zaměstnání)

Crime (zločin)
People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Life style – (životní styl)
Recent problems (současné problémy)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
8. ročník Mein Tag (můj den)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Komunikační a slohové cvičení
9. ročník Komunikační a slohové cvičení

Člověk a jeho svět
1. ročník Lidé kolem nás
3. ročník Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Dějepis
9. ročník Moderní doba

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Život ve škole
7. ročník Život mezi lidmi

Osobní bezpečí
8. ročník Prevence zneužívání návykových látek

Osobní bezpečí
9. ročník Občan

Právní ochrana
Rodina
Péče o duševní zdraví
Osobní bezpečí
Sexuální výchova

Chemie
Chemie a společnost

Zeměpis
8. ročník Evropa

Společenský a hospodářský zeměpis

Zeměpisný seminář
9. ročník Konfliktní světová ohniska

Přírodopisný seminář
8. ročník První pomoc

Zdraví člověka

Hudební výchova
7. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
6. ročník Ověřování komunikačních účinků

Tělesná výchova
1. ročník Turistika a pobyt v přírodě

Lidské vztahy
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

6. ročník Organizace
Úpoly

7. ročník Organizace
Úpoly

8. ročník Organizace
9. ročník Organizace

Úpoly

Sportovní hry
6. ročník Bezpečnost a organizace

Úpoly
7. ročník Bezpečnost a organizace

Úpoly
8. ročník Bezpečnost a organizace

Úpoly
9. ročník Bezpečnost a organizace

Úpoly

Praktické činnosti
6. ročník Pěstitelství

Práce s technickými materiály
Příprava pokrmů a základy stolování
Provoz a údržba domácnosti

8. ročník Využití digitálních technologií
Práce s technickými materiály
Svět práce

9. ročník Využití digitálních technologií
Příprava pokrmů a základy stolování

Technická výchova
6. ročník Práce s technickými materiály

Design a konstruování
7. ročník Práce s technickými materiály

Design a konstruování
Využití digitálních technologií

8. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

9. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Český jazyk pro cizince

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Přírodopisný seminář

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Sportovní hry

Praktické činnosti

Pokrytí v projektu

Den Země

Vánoce

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Literární výchova

Konverzace v anglickém jazyce
Greetings (pozdravy)
Famous people (slavní lidé)
Countries of the world (státy světa)

9. ročník People around me – people´s behavior (lidé
kolem mě – lidské chování)
Life style – (životní styl)
Recent problems (současné problémy)

Člověk a jeho svět
4. ročník Lidé kolem nás

Dějepis
7. ročník Křesťanství a středověká Evropa

Přírodopis
8. ročník Biologie člověka

Zeměpis
6. ročník Regiony světa
7. ročník Afrika

Amerika
Asie

Zeměpisný seminář
9. ročník Konfliktní světová ohniska

Hudební výchova
6. ročník Hudebně pohybové činnosti
8. ročník Vokální činnosti

Výtvarná výchova
5. ročník Malba

Tělesná výchova
3. ročník Turistika a pobyt v přírodě

Pokryto předmětem

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Etnický původ
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Pokrytí v projektu

S paletou do minulosti

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
8. ročník Jazyková výchova

Literární výchova
9. ročník Literární výchova

Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
5. ročník My world (můj svět)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Greetings (pozdravy)

Countries of the world (státy světa)
7. ročník Travelling (cestování)
8. ročník People around me (lidé kolem mne)
9. ročník Life style – (životní styl)

Recent problems (současné problémy)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Komunikační a slohové cvičení

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
7. ročník Chci se naučit azbuku – Моя семья
8. ročník Procházka naším městem -  Город, где я живу
9. ročník Slavení Vánoc a Nového roku u nás a v Rusku.

Blahopřání. – Пишите по адресу.
Informatika

5. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Člověk a jeho svět
3. ročník Lidé kolem nás
4. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
9. ročník Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Osobní bezpečí
7. ročník Život mezi lidmi

Člověk a kultura
9. ročník Globální svět

Zeměpisný seminář
Konfliktní světová ohniska

Hudební výchova
8. ročník Hudebně pohybové činnosti

Poslechové činnosti

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Informatika

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Multikulturalita

Pokrytí v projektu

Alternativní výtvarné projekty

Vánoce

Integrace do výuky

Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník People around me (lidé kolem mne)

Člověk a jeho svět
4. ročník Lidé kolem nás
5. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
7. ročník Objevy a dobývání, počátky nové doby
8. ročník Objevy a dobývání, počátky nové doby

Modernizace společnosti

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Osobní bezpečí
7. ročník Majetek v našem životě

Řízení společnosti a lidská práva

Zeměpisný seminář
9. ročník Konfliktní světová ohniska

Hudební výchova
7. ročník Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
3. ročník Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba,

architektura.
Praktické činnosti

8. ročník Svět práce

Pokryto předmětem

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Zeměpisný seminář

Princip sociálního smíru a solidarity

Integrace do výuky

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Nature (příroda)
7. ročník Environment (životní prostředí)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
8. ročník Chci znát slovní zásobu, která se hodí při každé

příležitosti – Как дела?

Ekosystémy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět
3. ročník Rozmanitost přírody
4. ročník Rozmanitost přírody
5. ročník Rozmanitost přírody

Výchova k občanství a ke zdraví
9. ročník Zdravá výživa

Chemie
8. ročník Směsi
9. ročník Energie a chemické reakce

Paliva
Chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Biologie rostlin

Biologie živočichů
7. ročník Biologie živočichů

Biologie rostlin
8. ročník Biologie živočichů
9. ročník Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Krajinné sféry Země

Zeměpisný seminář
Meteorologie
Pokusy

8. ročník Globální problémy lidstva

Přírodopisný seminář
7. ročník Tvorba sbírek
8. ročník Zdraví člověka
9. ročník Ochrana ŽP

Můj region
Přírodní bohatství regionu

Výtvarná výchova
5. ročník Výtvarné prožívání přírody
7. ročník Upaltňování subjektivity

Výtvarné činnosti
Prostorová tvorba
Výtvarné umění a životní prostředí

9. ročník Prostorová tvorba

Pokryto předmětem

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Přírodopisný seminář

Můj region

Výtvarné činnosti

Člověk a svět práce

Pokrytí v projektu

Den Země

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
6. ročník Animals (zvířata)

Konverzace v anglickém jazyce
Human Body and illnesses (lidské tělo a
nemoci)
Nature (příroda)

7. ročník Environment (životní prostředí)

Člověk a jeho svět
2. ročník Rozmanitost přírody

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině
7. ročník Zdravá výživa

Zdraví
8. ročník Člověk ve zdraví a nemoci
9. ročník Péče o duševní zdraví

Zdravá výživa
Osobní bezpečí

Fyzika
8. ročník Práce, energie

Teplo, změny skupenství
9. ročník Vesmír

Chemie
8. ročník Směsi

Částicové složení látek
Oxidy

9. ročník Energie a chemické reakce
Paliva
Chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Obecná biologie a genetika
8. ročník Biologie člověka
9. ročník Neživá příroda

Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Země a vesmír

Fyzikální praktika
9. ročník Energie a její přeměny

Elektromagnetické jevy

Zeměpisný seminář
6. ročník Vesmír

Meteorologie
Pokusy

7. ročník Měření a pokusy
8. ročník Globální problémy lidstva

Přírodopisný seminář
7. ročník Práce s mikroskopem

Tvorba sbírek
8. ročník Zdraví člověka
9. ročník Ochrana ŽP

Můj region
Přírodní bohatství regionu

Základní podmínky života
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Výtvarná výchova
3. ročník Malba
6. ročník Uplatňování subjektivity

Člověk a svět práce
1. ročník Pěstitelské činnosti
4. ročník Pěstitelské činnosti
5. ročník Pěstitelské činnosti

Praktické činnosti
6. ročník Pěstitelství

Práce s technickými materiály
Provoz a údržba domácnosti

8. ročník Využití digitálních technologií
Práce s technickými materiály

9. ročník Využití digitálních technologií

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Fyzikální praktika

Zeměpisný seminář

Přírodopisný seminář

Můj region

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Pokrytí v projektu

Den Země

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
3. ročník At the park (v parku)
4. ročník A day at the ZOO (den v ZOO)

In the town (ve městě)
8. ročník Experiences (zkušenosti)
9. ročník Our environment (naše životní prostředí)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Nature (příroda)
7. ročník Environment (životní prostředí)

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Německý jazyk -2. cizí jazyk
9. ročník Oh, das Wetter heute (Ach, to počasí dnes)

Člověk a jeho svět
3. ročník Rozmanitost přírody
5. ročník Místo, kde žijeme

Dějepis
7. ročník Křesťanství a středověká Evropa
9. ročník Moderní doba

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině

Fyzika
7. ročník Světelné jevy

Chemie
8. ročník Chemické reakce

Oxidy
Soli

9. ročník Energie a chemické reakce
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků
Chemie a společnost

Přírodopis
7. ročník Biologie živočichů

Biologie rostlin
8. ročník Biologie živočichů

Biologie člověka
9. ročník Základy ekologie

Zeměpis
8. ročník Evropa
9. ročník Česká republika

Zeměpisný seminář
7. ročník Hydrologie
8. ročník Praktický zeměpis

Globální problémy lidstva
9. ročník Praktický zeměpis

Přírodopisný seminář
7. ročník Tvorba sbírek
8. ročník První pomoc

Zdraví člověka
9. ročník Tvorba sbírek

Ochrana ŽP

Můj region
7. ročník Místní oblast a její postavení v ČR
9. ročník Přírodní bohatství regionu

Hudební výchova
8. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
4. ročník Uspořádání objektů do celků
5. ročník Výtvarné prožívání přírody

Tělesná výchova
3. ročník Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Turistika a pobyt v přírodě
6. ročník Organizace

Cvičení v přírodě
7. ročník Organizace

Cvičení v přírodě
8. ročník Organizace

Cvičení v přírodě
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník Organizace
Cvičení v přírodě

Sportovní hry
6. ročník Bezpečnost a organizace
7. ročník Bezpečnost a organizace
8. ročník Bezpečnost a organizace
9. ročník Bezpečnost a organizace

Člověk a svět práce
5. ročník Pěstitelské činnosti

Praktické činnosti
9. ročník Příprava pokrmů a základy stolování

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Dějepis

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Přírodopisný seminář

Můj region

Výtvarné činnosti

Sportovní hry

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Pokrytí v projektu

Den Země

Škola podporující zdraví

Den pro život

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Literární výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
4. ročník What´s the weather like (jaké je počasí)
6. ročník Food (jídlo)
9. ročník Our environment (naše životní prostředí)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Nature (příroda)

My town (mé město)

Vztah člověka k prostředí

7. ročník Environment (životní prostředí)

Německý jazyk -2. cizí jazyk
8. ročník Ich habe einen Computer (já mám počítač)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
9. ročník Slavení Vánoc a Nového roku u nás a v Rusku.

Blahopřání. – Пишите по адресу.
Matematika

1. ročník Číselný obor 0 - 20
5. ročník Číselný obor do 1 000 000 a přes

Geometrie
7. ročník Racionální čísla

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Procenta

8. ročník Základy statistiky

Člověk a jeho svět
1. ročník Rozmanitost přírody
2. ročník Rozmanitost přírody
3. ročník Člověk a jeho zdraví
4. ročník Člověk a jeho zdraví

Dějepis
6. ročník Počátky lidské společnosti
9. ročník Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Zdraví
7. ročník Zdraví

Fyzika
6. ročník Látky a tělesa, síly
8. ročník Teplo, změny skupenství

Zvukové jevy
9. ročník Elektromagnetické jevy

Vedení elektrického proudu v polovodičích

Přírodopis
6. ročník Biologie hub

Biologie živočichů
7. ročník Biologie živočichů

Biologie rostlin
8. ročník Biologie živočichů

Biologie člověka
Praktické poznávání přírody

9. ročník Neživá příroda
Základy ekologie

Zeměpis
7. ročník Terénní geografická výuka
9. ročník Česká republika

Terénní geografická výuka

Zeměpisný seminář
6. ročník Praktický zeměpis

Pokusy
7. ročník Praktický zeměpis

Hydrologie
Zeměpis cestovního ruchu

8. ročník Globální problémy lidstva
Zeměpis cestovního ruchu

9. ročník Geografie místní oblasti

Přírodopisný seminář
7. ročník Tvorba sbírek
8. ročník První pomoc

Zdraví člověka
9. ročník Tvorba sbírek
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Ochrana ŽP

Můj region
7. ročník Místní oblast a její postavení v ČR
9. ročník Přírodní bohatství regionu

Hudební výchova
7. ročník Vokální činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník Výtvarné prožívání přírody
2. ročník Výtvarné prožívání přírody
3. ročník Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba,

architektura.
4. ročník Kresba, grafika

Modelace
5. ročník Kresba, grafika
8. ročník Uplatňování subjektivity

Výtvarné činnosti
6. ročník Výtvarné umění a životní prostředí

Tělesná výchova
1. ročník Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost,

organizace a hygiena v TV
Atletika
Turistika a pobyt v přírodě

3. ročník Turistika a pobyt v přírodě
5. ročník Plavání
6. ročník Cvičení v přírodě
7. ročník Cvičení v přírodě
8. ročník Cvičení v přírodě
9. ročník Cvičení v přírodě

Člověk a svět práce
1. ročník Pěstitelské činnosti

Příprava pokrmů
2. ročník Pěstitelské činnosti
4. ročník Pěstitelské činnosti

Technická výchova
6. ročník Práce s technickými materiály
7. ročník Práce s technickými materiály

Využití digitálních technologií
8. ročník Práce s technickými materiály

Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

9. ročník Práce s technickými materiály
Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Matematika

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Přírodopis

Zeměpis

Zeměpisný seminář

Přírodopisný seminář

Můj region

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Pokrytí v projektu

Den Země

Škola podporující zdraví

Alternativní výtvarné projekty

Den pro život

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí

Projektový den EVVO

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník Čtení a literární výchova
6. ročník Komunikační a slohové cvičení
7. ročník Literární výchova

Komunikační a slohové cvičení
8. ročník Literární výchova

Komunikační a slohové cvičení
9. ročník Literární výchova

Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
8. ročník Past and present ( minulost a přítomnost)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Fairy tales (pohádkové příběhy)
8. ročník Media

Německý jazyk -2. cizí jazyk
Ferien (prázdniny)

Český jazyk pro cizince
6. ročník Jazyková výchova

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
7. ročník Chci se naučit azbuku – Моя семья

Informatika
5. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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9. ročník Kancelářské programy
Tvorba www stránek

Člověk a jeho svět
4. ročník Rozmanitost přírody

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Zdraví
7. ročník Člověk a kultura
9. ročník Právní ochrana

Péče o duševní zdraví

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Český jazyk pro cizince

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Informatika

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Výtvarná výchova

Pokrytí v projektu

Školní noviny

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník Literární výchova

Komunikační a slohové cvičení

Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník Media

Člověk a jeho svět
3. ročník Rozmanitost přírody

Výchova k občanství a ke zdraví
8. ročník Právní minimum

Prevence zneužívání návykových látek

Hudební výchova
6. ročník Poslechové činnosti
7. ročník Poslechové činnosti
8. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
5. ročník Volné a užité výtv. umění, architektura
9. ročník Ověřování komunikačních účinků

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace v anglickém jazyce

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Hudební výchova

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Pokrytí v projektu

Školní noviny

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Fame and fortune (sláva a bohatství)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník Famous people (slavní lidé)
8. ročník Media

Německý jazyk -2. cizí jazyk
7. ročník Ich heiße, ich wohne in ...  (jmenuji se, bydlím…)

Freunde (přátelé)

Člověk a jeho svět
5. ročník Místo, kde žijeme

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Pokrytí v projektu

Školní noviny

Stavba mediálních sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
8. ročník Literární výchova
9. ročník Literární výchova

Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník Media
9. ročník Modern technologies – internet (moderní

technologie – internet)
Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník Člověk a kultura

Hudební výchova
3. ročník Poslechové činnosti
5. ročník Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
3. ročník Aktivní práce s výtvarným dílem
4. ročník Volné a užité výtv. umění, architektura

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Konverzace v anglickém jazyce

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Hudební výchova

Pokrytí v projektu

Vnímání autora mediálních sdělení
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Charakteristika ŠVP

Školní noviny

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
7. ročník Entertainment (zábava)

Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník Media
9. ročník Modern technologies – internet (moderní

technologie – internet)
Recent problems (současné problémy)

Člověk a jeho svět
3. ročník Místo, kde žijeme

Člověk a jeho zdraví
5. ročník Lidé kolem nás

Člověk a jeho zdraví

Dějepis
9. ročník Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život v rodině
7. ročník Řízení společnosti a lidská práva

Sexuální výchova
9. ročník Osobní bezpečí

Přírodopis
6. ročník Biologie živočichů
7. ročník Biologie rostlin
8. ročník Biologie živočichů

Biologie člověka
9. ročník Neživá příroda

Základy ekologie

Hudební výchova
6. ročník Poslechové činnosti
7. ročník Poslechové činnosti
8. ročník Instrumentální činnosti

Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
7. ročník Ověřování komunikačních účinků

Výtvarné činnosti
8. ročník Grafické techniky
9. ročník Grafické techniky

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Člověk a jeho svět

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopis

Hudební výchova

Pokrytí v projektu

Den pro život

Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník Komunikační a slohové cvičení
8. ročník Komunikační a slohové cvičení
9. ročník Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Fame and fortune (sláva a bohatství)

Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník Media
9. ročník Modern technologies – internet (moderní

technologie – internet)
Německý jazyk -2. cizí jazyk

7. ročník Erste Schritte (první kroky)
8. ročník Ich habe einen Computer (já mám počítač)

Wie komme ich..? (Jak se dostanu…?)
9. ročník Meine Woche (můj týden)

Informatika
5. ročník Vyhledávání informací a komunikace
8. ročník Tabulkový editor (Excel)

Textový editor (Word)
9. ročník Kancelářské programy

Tvorba www stránek

Člověk a jeho svět
4. ročník Lidé a čas

Výchova k občanství a ke zdraví
7. ročník Řízení společnosti a lidská práva

Fyzika
9. ročník Vesmír

Zeměpis
7. ročník Terénní geografická výuka
8. ročník Terénní geografická výuka

Fyzikální praktika
Síly a jejich momenty

9. ročník Energie a její přeměny
Elektromagnetické jevy

Zeměpisný seminář
8. ročník Kartografie
9. ročník Doprava

Zeměpis cestovního ruchu
Geografie místní oblasti

Výtvarná výchova
7. ročník Upaltňování subjektivity
8. ročník Uplatňování subjektivity
9. ročník Uplatňování subjektivity

Tělesná výchova
6. ročník Organizace
7. ročník Organizace
8. ročník Organizace
9. ročník Organizace

Sportovní hry
6. ročník Bezpečnost a organizace
7. ročník Bezpečnost a organizace
8. ročník Bezpečnost a organizace
9. ročník Bezpečnost a organizace

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Tvorba mediálního sdělení
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Charakteristika ŠVP

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Informatika

Psaní na PC

Dějepis

Výchova k občanství a ke zdraví

Fyzika

Zeměpis

Fyzikální praktika

Zeměpisný seminář

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Tělesná výchova

Sportovní hry

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
3. ročník Greg´s  flat (u kamaráda)
9. ročník Relationships (vztahy)

Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník My town (mé město)
8. ročník Modern technologies (moderní technika)

Media
9. ročník Modern technologies – internet (moderní

technologie – internet)
Německý jazyk -2. cizí jazyk

7. ročník Schule, Schule (škola)

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
8. ročník Chtěl bych si popovídat o tom, co kdo rád dělá –

Что я люблю …
Informatika

9. ročník Kancelářské programy
Tvorba www stránek

Člověk a jeho svět
3. ročník Místo, kde žijeme

Lidé a čas
4. ročník Člověk a jeho zdraví

Výchova k občanství a ke zdraví
6. ročník Život ve škole

Chemie
9. ročník Chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Praktické poznávání přírody
7. ročník Praktické poznávání přírody
8. ročník Praktické poznávání přírody
9. ročník Praktické poznávání přírody

Práce v realizačním týmu

Zeměpis
7. ročník Terénní geografická výuka
8. ročník Terénní geografická výuka
9. ročník Terénní geografická výuka

Zeměpisný seminář
6. ročník Tvorba mapy nebo glóbu

Pokusy
7. ročník Praktický zeměpis

Hydrologie
Kartografie
Měření a pokusy

8. ročník Kartografie
9. ročník Praktický zeměpis

Doprava
Zeměpis cestovního ruchu
Geografie místní oblasti

Přírodopisný seminář
7. ročník Práce s mikroskopem
8. ročník První pomoc

Zdraví člověka
9. ročník Tvorba sbírek

Ochrana ŽP

Hudební výchova
1. ročník Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové činnosti
3. ročník Vokální činnosti
5. ročník Instrumentální činnosti
6. ročník Vokální činnosti

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

7. ročník Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

8. ročník Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Dramatická výchova
Dramatické jednání

9. ročník Dramatické jednání

Tělesná výchova
6. ročník Organizace

Sportovní hry
7. ročník Organizace

Sportovní hry
8. ročník Organizace

Sportovní hry
Gymnastika
Úpoly

9. ročník Organizace
Sportovní hry
Úpoly

Sportovní hry
6. ročník Bezpečnost a organizace

Sportovní hry
7. ročník Bezpečnost a organizace

Sportovní hry
8. ročník Bezpečnost a organizace
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Sportovní hry
9. ročník Bezpečnost a organizace

Sportovní hry

Člověk a svět práce
1. ročník Konstrukční činnosti

Pěstitelské činnosti
Příprava pokrmů

2. ročník Konstrukční činnosti
Příprava pokrmů

5. ročník Příprava pokrmů

Technická výchova
6. ročník Design a konstruování
7. ročník Design a konstruování

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazyk -2. cizí jazyk

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

Informatika

Člověk a jeho svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Přírodopis

Zeměpis

Fyzikální praktika

Zeměpisný seminář

Přírodopisný seminář

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dramatická výchova

Tělesná výchova

Sportovní hry

Člověk a svět práce

Pokrytí v projektu

Masopust

Škola podporující zdraví

Školní noviny

Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí
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3 Charakteristika školy
Název školy Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Adresa 261 01 Příbram II, Jiráskovy sady 273

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje školaNázev ŠVP

1. 9. 2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Úplnost a velikost školy

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 vznikla sloučením 2. základní školy Josefa Strejce Příbram a 4.

základní školy Příbram. Školní rok 2004/05 byl prvním společným školním rokem po sloučení. Každá škola měla

svoje makroklima i mikroklima. Od roku 2004 vytváříme školu, která v sobě  zahrnuje nejlepší zkušenosti

a tradice obou původních škol. Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 oslavila v roce 2008 již 100 let od

svého otevření. Jsme plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a školní družinou. Kapacita

školy je 580 žáků, kapacita školní družiny je nyní již  220 žáků. V současnosti má škola  zcela naplněnou

kapacitu, což nám zatím umožňuje výuku pouze některých skupin cizích jazyků v odborné učebně, ostatní

skupiny se vždy učí pouze ve volných učebnách, které jsou vzniknou např. při výuce žáků této třídy Tv, Pč

atp.. Ostatní odnorné učebny jsou zároveň kmenovými učebnami a pro výuku je můžeme využívat pouze tehdy,

pokud se žáci mohou stěhovat mezi odbornými a klasickými učebnami. Přesto se snažíme odborné učebny

průběžně vybavovat a udržovat, abychom na takové úrovni, abychom v nich mohli vyučovat odboprné

předměty. Odborné učebny pro výuku přípravy pokrmů, domácnosti, technické výchovy vytvářejí podmínky pro

takovou výuku, aby byly zohledněny potřeby každého jedince v závislosti na jeho učební typologii, k získávání

vědomostí, dovedností a postojů a utváření kompetencí potřebných pro život (profil absolventa základní školy).

Počet žáků školy se průběžně navyšuje, což dokazuje zvýšený zájem zákonných zástupců o vzdělávání jejich dětí

v naší škole a dobrém jménu školy.

Jsme školou městskou, která je také dobře dostupnou školou pro žáky z okolních málotřídních škol a blízkých

obcí. Protože je v Jiráskových sadech umístěno autobusové stanoviště, má škola velmi výhodnou polohu

z hlediska dopravní obslužnosti. V postupných ročnících jsou paralelní třídy, z nichž od 6. ročníku je vždy

nejméně jedna třída nebo třída se skupinou žáků se zaměřením na matematiku a informatiku (dříve na

matematiku a přírodovědné předměty). Průměrný počet žáků na jednu třídu je přibližně 25. Třídy jsou děleny

na menší skupiny pro výuku cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy, někdy také na český jazyk,

matematiku, technickou výchovu atp. Volitelných předmětů je celá škála, která zahrnuje volitelné předměty pro

žáky se specielními vzdělávacími potřebami i žáky nadané. Svoje záliby si žáci mohou rozvíjet v široké paletě

nabízených jazykových, uměleckých, sportovních a hudebních zájmových útvarů a zájmové profilované činnosti

ve školní družině. Škola se také specializuje na výuku českého jazyka cizinců ze zemí EU i mimoevropských

a jejich začleňování do výuky, do mikroklimatu školy a socializace ve společnosti. Spolupracujeme s Centrem

pro integraci cizinců v Příbrami. Škola je vybavena nadstandardně ICT technologiemi, které jsou soustavně

inovovány a přizpůsobovány novým technologickým trendům tak, aby co nejlépe vyhovovaly současným

didaktickým metodám výuky a psychohygienickým požadavkům a rovněž tak i technologiím využívanými žáky.

a v současnosti je  důležité je využívání aplikací ve vzdělávání i v běžném životě. Od školního roku

2015/2016 jsme relizovali projekt "Interaktivní učení bez hranic - vzdělávání na dálku". Žáci dlouhodobě

nemocní, žáci vzdělávající se v zahraničních školách atp. mohou být bezprostředně začleněni do vyučovacího

procesu, nebo být v kontaktu s pedagogem při konzultacích. Výuka prostřednictvím tohoto IT zařízení umožní

žákům dloudobě nepřítomným ve vzdělávacém procesu virtuálně se zúčastnit výuky, komunikovat s pedagogy

i spolužáky. Významným způsobem podpoří především socializaci žáka patřícího k určité školní komunitě.

Naplňujeme tím vizi školy "21. století". Technologii Smart Bridgit lze rovněž využívat pro vzájemnou

komunikaci pedagogů se zahraničními partnerskými školami v projektech EU. Pedagogové mohou ve výuce

využívat tablety pro mobilní výuku žáků např. i ve venkovní učebně. Zcela byla zrekonstruována infrastruktura

školy, velká učebna PC tak, aby byly unifikovány podmínky výuky pro všechny žáky a doplněny další 3 učebny

interaktivními tabulemi. V plánu je dovybavení několika učeben v každém podlaží vizualizéry atp. Vzhledem

k rychle se rozvíjejícím ICT technologiím, které zasahují do všech oblastí života, je nutné neustále inovovat

vybavení PC, NTB, tablety, které dnes již patří i po nynejší zkušenosti s distanční výukou, k běžné vzájemné
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komunikaci mezi žákem, pedagogem a zákonným zástupcem, Nově byla provedena kompletní rekonstrukce

V učebně fyziky - chemie lze  pořízením sady PASCO (částečně i díky sponzorskému daru od rodičů) -

digitálních elementů kompatibilních s interaktivními tabulemi vyučovat experimentálně fyziku, chemie

a přírodovědné předměty efektivním způsobem modelujícím fyzikální, chemické a přírodovědné pokysy pomocí

digitálních technologií. Rádi inovovali a doplnili ozvučení a osvětlení v aule a zrekonstruovali rovněž podlahu

v aule.

Zavedli jsme program na suplování s projekcí na multimediální zařízení na chodbě a ve sborovnách školy.

Postupně plánujeme inovace v rychlosti přenosu dat, protože se zavádějí další nabídky pro žáky i zákonné

zástupce např. elektronické žákovské knížky, elektronické třídní knihy atd. Rozšířili jsme nabídku pro zákonné

zástupce z hlediska bezpečnosti jejich dětí,  při příchodu žáka do školy to systém zaznamená, dojde k propsání do

třídní knihy a pokud žák neprojde bezpečnostním systémem, nebo nemá čip, zobrazí se tato informace rovněž do

třídní knihy. Zákonní zásrupci, kteří mají zájem, mohou dostat informaci o tom, že žák prošel přes elektronický

systém do školy. Od září 2019 zavedené elektronické žákovské knížky a třídní knihy se velmi opsvědčily, Škola

stále ve větší míře přechází na digitální zpracovávání dat a omezuje "papírovou" dokumentaci.

Pedagogové školy poskytují základní vzdělávání přibližně 600 žákům prvního i druhého stupně. V současnosti

škola podporuje nadané žáky v oblasti matematiky a informatiky rozšířenou výukou těchto předmětů. Stali jsme

se také garanty okresní konverzační soutěže v anglickém jazyce a regionální a krajské taneční soutěže –

Středočeský taneční pohár“ – v rámci preventivních programů podporovaných Středočeským krajem, která

rokem 2020 končí.. Intenzivně také rozvíjíme podmínky pro výuku cizích jazyků vzhledem k lepšímu

uplatňování žáků na trhu práce a k mezinárodní spolupráci žáků a pedagogů, do níž se škola aktivně zapojuje.

V programu školy jsou zakotveny aktivity podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání a komunitní školy. Získali

jsme certifikát „EU - Quality“, certifikát zařazení do sítě Škol podporujících zdraví, rovněž jsme obdržiteli

certifikát SKÚ "Škola udržitelného rozvoje" za aktivity v oblasti EVVO a třídění odpadů. V rámci

celorepublikové soutěže získaly „Školní noviny“ opakovaně titul: „Kvalitní školní časopis“. Nově vzniklé

informační centrum je vybaveno mobilním nábytkem, informačními technologiemi a knižním fondem pro práci

s různými informačními zdroji na podporu čtenářské a informační gramotnosti. Škola má velmi kvalitní

materiálně technické zázemí pro vzdělávání žáků – pomůckový fond, interaktivní vzdělávací programy,

didaktické hry, stavebnice a robotické stavebnice ve ŠD. V dvaceti - pěti učebnách jsou umístěny interaktivní

tabule, dvě odborné a jedna mobilní učebna IT s celkem 80 PC stanicemi a WiFi signálem v celém areálu, které

umožňují vzdělávat žáky na úrovni požadavků 21. století. Podmínky vzdělávání v PC učebnách se zlepšují , ale

je třeba neustále inovovat HW v souladu s novými technologiemi a potřebami současné výuky, takže škola musí

neustále vynakládat značné peníze na další a další udržitelnost v oblasti ICT, protože chceme žákům posjytnout

kvalitní vzdělání s vcyužitím moderních technologií. Škola má moderní multifunkční hřiště, dvůr s relaxačními

prvky  a vybavením pro míčové hry a šachy. Tělocvična slouží k výuce tělesné výchovy a k relaxačním aktivitám

žáků školy i školní družiny. Pohybovým a zájmovým aktivitám žáků školní družiny slouží nově zabudovaná

trampolína a pro nejmenší žáky pískoviště. Pro rozvoj přírodovědného poznávání a experimentálních dovedností

má škola odborné učebny EVVO, fyziky a chemie, venkovní environmentální učebnu a učebnu výtvarné

výchovy. Vzhledem k počtu žáků školy a povinnému dělení výuky cizích jazyků, má škola nedostatek prostoru

a proto se odborné učebny staly kmenovými, což je pro odbornou výuku fyziky, chemie, cizách jazyků,

přírodovědných předmětů a vbýtvarné výchovy velkoun překážkou. Možnou vizí do budoucnosti by bylo

vybudováníé učeben v rozlehlých půdních prostorách při zachování památkově chráměné budovy školy.

Osobnostní, sociální a pracovní kompetence získávají žáci v multifunkční učebně pro praktické činnosti, vaření,

stolničení, technické a keramické dílně. Esteticko umělecké dovednosti jsou rozvíjeny v pracovně výtvarné

výchovy vybavené malířskými stojany a v prostředí neobarokní auly školy s koncertním křídlem, které

jevužíváno při školních akademiích, koncertech sboru Jiráskáček atp. . Intenzivně se věnujeme i získávání grantů

a realizaci grantových projektů. Škola se opakovaně zúčastňuje projektů v rámci grantů EU - „Comenius, nyní

Erasmus – mezinárodní spolupráce škol v rámci EU“. Tradicí se stala účast našich žáků v grantových

regionálních projektech, a projektech nabízených zřizovatelem. Prezentací školy na veřejnosti při

pořádání projektových i meziškolních vystoupení žáků v příbramském archivu, v Praze atp. umocňujeme význam

zájmových žákovských aktivit i pro jejich ososbnostní a rozvoj. Velmi oblíbené jsou společné aktivity pořádané

ve volném čase a spojené s poznáváním památek regionu, přírod, s cílem utvářet vzájemné pozitivní vztahy

a dodržovat pravidla vzájemné komunikace. Především rodiče mladších žáků si uvědomují význam společných

zájmově - tvůrčích, sportovních, poznávacích a dalších aktivit, při nichž se utvářejí základní osobnostní

kompetence a dovednosti žáků a posilují se důležité citové vazby v rámci rodiny i komunity. Aktivní spolupráce

zákonných zástupců, žáků a pedagogů se projevuje i při zapojení do dalších společných aktivit pořádaných

školou jako jsou například: předvánoční pečení perníčků, vánoční posezení, vzdělávací vycházky do přírody,

pořádání sběrových akcí, školní akademie, zahradní slavnost, Velikonoce, Masopust, loutkové divadlo - "Velcí

hrají malým",  divadelní představení žáků školy na závěr školního roku – tématika je vždy věnována na podporu

etického jednání a chování žáků a podporuje výchovu žáků proti rizikovým projevům chování, kterému jsou
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mnohdy vystaveni ve svém okolé. atp. Tradici má i slavnostní loučení žáků devátých ročníků v aule školy, při

němž se z našich "deváťáků" stávají elegantní mladé dámy a pánové, kteří právě vykračují do své vysněné

budoucnosti. Mezi oceňované humanitární aktivity žáků školy patří i projekt  "Děti dětem" - žáci věnují výtěžek

Zahradní slavnosti nebo Vánoční akademie dětem Dětského oddělení ONP Příbram. Nově se již druhým

rokem rozvíjí podpora žáků v oblasti hudebního nadání. Pěvecký sbor "Jiráskáček", o nějž je velký zájem mezi

žáky, rozvíjí hudební talent žáků, podporuje udržovat národní dědictví lidových písní a žáci se rovnšž seznamují

s novými autory současného hudebního písňového fondu.. Vzhledem k tomu, že tato škola má tradici

v předchozím působení pěveckého sboru "Příbramský dětský sbor" ve spojitosti se jmény sbormistrů Antonína

a Vladimíra Vepřeka, je založení pěveckého sboru školy velmi dobrým krokem k obnovení pěveckého sboru

školy, ale s jinými pěveckými tématy a odlišným pojetím.. Sbor Jiráskáček se již zúčastnil mnoha vystoupení

v rámci města Příbrami při různých veřejných oslavách, vystoupeních v domě seniorů, humanitárních koncerch

a akademií v aule školy.

Zaměstnanci školy si průběžně zvyšují svoje digitální dovednosti, což se projevilo i v rámci distanční výuky

v období koronavirového nouzového stavu a zvláštních podmínek ve vzdělávání v roce 2020. Na začátku

školního roku 2019/2020 byl souštěn nový webový portál, uživatelsky velmi příjemný, který pedagogové, žáci

i rodiče mohli využívat pro pro distatnční výuku. Vnitřní informační systém pedagogů je realůizován

prostřednictvím sdílených dokumentů, což zrychluje komunikaci, snižuje nároky na způsob dokumentace

v oblasti řízení školy atp.

 

Vybavení školy

    •  multifunkční hřiště se zázemím pro uskladnění tělocvičného nářadí a náčiní

    •  venkovní environmentální učebna s pergolami, relaxačními prvky a typizovaným venkovním školním

nábytkem

    •  zrekonstruovaná tělocvična

    •  částečně zrekonstruovaná aula vybavená novými věšákovými stěnami a dělícími prvky pro realizaci

kulturních programů (nutná je ještě rekonstrukce podlahy)

    •  multifunkční učebna - žákovská kuchyňka s nejnovějšími technologiemi pro domácnost a vaření

    •  keramická dílna s hrnčířskými kruhy, keramické pece

    •  šatny a vybavená technická dílna v suterénu školy

    •  zrekonstruovaný školní dvůr je vybaven pro streetbal a stolní tenis, stojany pro jízdní kola, lavičkami

a nádobami na odpad, obrazci pro hry, relaxaci a volnočasové aktivity žáků

    •  pískoviště pro žáky školní družiny mladšího školního věku

    •  soubor mobilních prvků pro jízdu zručnosti na jízdních kolech, dvě žákovská jízdní kola na výuku dopravní

výchovy

    •  zrekonstruovaná učebna F – Ch s vybaveném digitálnimi prvky PASCO pro interaktivní

experimentální výuku přírodovědných předmětů (v současnosti i kimenová učebna)

    •  nově kompletně zrekonstruovaná a vybavená učebna PC

    •  dvě učebny informatiky, mobilní počítačová učebna (notebooky) a další mobilní tabletová učebna

    •  25 tříd školy vybavených interaktivními tabulemi s výukovým softwarem poslední Smart a některé třídy

i vizualizérem

    •  koncertní křídlo a ozvučení v aule  - zázemí, aby mohla sloužit jako koncertní, divadelní sál a přednáškový

sál

    •  relaxační místa pro žáky ve výklencích na chodbách, vybavená odpočinkovým nábytkem, záměr dovybavit

i ostatní relaxační prostory ve výklencích

    •  výtvarný ateliér s malířskými stojany (v současnosti i kmenová učebna)

    •  zázemí louthoherecké skupiny žáků školy na kůru auly školy

    •  v areálu školy jsou umístěny lavičky a další relaxační prvky

    •  houpačky a prolézačky pro školní družinu v prostoru venkovní učebny

    •  ve venkovním sportovním areálu je umístěna do země zabudovaná trampolína k atraktivnímu hernímu

volnočasovému vyžití žáků

    •  odborná učebna cizích jazyků s technologií Smart Bridgit (výuka na dálku)

    •  odborná učebna EVVO v současnosti i kmenová třída

    •  kompletně zrekonstruované školní toalety a sprchy

    •  prostorné učebny vybavené novým školním nábytkem

    •  pokrytí celého areálu internetovým signálem

    •  bezbariérová škola (bezbariérový přístup do objektu pro vozíčkáře oběma schodišti pomocí schodolezu

a univerzálního vozíku)

    •  informační centrum pro žáky je vybaveno stohovatelnými židlemi a variabilními stoly k vytváření

 43
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika školy

podmínek pro týmovou práci, projektovou výuku atp., je zde LCD display s napojením na PC a s dalšími

multifunkčními prvky pro potřeby žáků i pedagogů, nové knihovny na přehledné uložení knižního fondu, knižní

fond pro různé věkové kategorie a různé encyklopedie, které doplňují internetové informace, nabídka časopisů

k relaxačnímu čtení

    •  aula vybavená promítacím plátnem a dataprojektorem, ozvučení doplněno mikrofony

    •  zrekonstruované pracovní prostředí sborovny včetně doplnění novými PC, vybavení sborovny novými

pracovními plochami a židlemi, počítači a kopírovacím strojem

    •  místnost školní družiny je vybavena mobilním variabilním a relaxačním nábytkem

    •  zrekonstruovaná jednací místnost školy a kancelář výchovného poradce, psychologa a metodika prevence

Pro výchovně vzdělávací, zájmovou i relaxační činnost žáků je škola velmi dobře vybavena. Ze zdrojů EHP –

Norské fondy, investicemi z rozpočtových zdrojů školy a realizací projektu EU peníze školám je naše škola

vybavena nadstandardními komunikačními a výukovými technologiemi včetně virtualizované PC učebny.

I přesto však dochází k přirozenému stárnutí ICT technologií, což vyžaduje v rámci udržitelnosti nemalé finanční

prostředky. Interiéry byly opraveny tak, aby byl podtržen ráz budovy v novobarokním slohu. Pro relaxaci

a výuku žáků je v areálu školy multifunkční hřiště, herní a relaxační venkovní prostory, včetně environmentální

učebny na zahradě školy. V pracovně F - Ch, učebně cizích jazyků, přírodovědné učebně a v několika dalších

učebnách  je umístěn vizualizér k interaktivní tabuli, v technické dílně je také dtaprojektor poslední generace pro

zkvalitnění polytechnického vzdělávání. V 25 učebnách je možnost využívat interaktivní tabule a interaktivní

vzdělávací programy a rovněž tak výukové programy vytvářené celorepublikově školami v rámci projektu EU

peníze školám, V přízemí budovy je jednací místnost a kancelář výchovného poradce, psychologa a metodika

prevence.  V jazykové učebně je umístěno zařízení pro interaktivní výuka na dálku pro dlouhodobě nepřítomné

žáky SMART BRIDGIT. Školní družina má šest oddělení, z nichž některá mají samostané místnosti.  Při

profilovaných zájmových činnostech využívají žáci školní družiny také aulu, tělocvičnu a venkovní a další

prostory školy (dvůr s herními a relaxačními prvky a environmentální venkovní učebnu, multifunkční učebnu –

keramickou dílnu). Velmi dobře se osvědčilo infocentrum školy, které nabízí žákům různé informační zdroje,

metodickou pomoc při vyhledávání a zpracovávání informací, podporuje čtenářskou gramotnost a radí při výběru

literatury. Žáci zde rovněž tráví polední přestávky. Na základě evaluace a požadavků žáků průběžně doplňujeme

knižní a časopisový fond. Infocentrum slouží vzhledem ke svému vybavení mobilním nábytkem i jako odborná

učebna pro výuku čtenářské gramotnosti i dalších předmětů. V budově školy mají žáci umístěny automaty na

dotované školní mléko, neslazené nápoje v plastových obalech a automat na upravenou vodu. Škola je zapojena

do projektu "Ovoce do škol". Školní prostory jsou rovněž vybaveny nádobami na tříděný odpad. Vstupy do školy

jsou zabezpečeny tak, aby se nikdo nepovolaný bez ohlášení účelu návštěvy do budovy nedostal a rovněž tak,

aby žáci nemohli opustit budovu v průběhu výuky bez vědomí pedagogů. V prosinci roku 2009 byla

zkolaudována multifunkční učebna - žákovská kuchyňka s nejnovějšími technologiemi pro domácnost a přípravu

pokrmů, která je u žáků velmi oblíbená. Všichni žáci školy zde mají možnost seznámit se s funkcemi

a používáním nových technologií v průběhu výuky praktických činností. V roce 2010 jsme získali grant "Škola

pro všechny" od nadace ČEZ na realizaci bezbariérového přístupu do školy. Občasník "Školní noviny" je

zaměřen především na dění ve škole a kolem nás, publikuje to, co je blízké žákům školního věku. Přispívají do

něj žáci i učitelé. Je součástí aktivní mediální výchovy ve škole a byl vyhodnocen jako jeden z deseti nejlepších

školních časopisů v republice a získal ocenění "Kvalitní školní časopis". Od 1. února 2012 byl ve škole

realizován grantový projekt EU - peníze školám, pod názvem "Vzdělávání ve škole 21. století - didaktika a ICT".

Cílem bylo dovybavit školu technologiemi tak, aby mohly být využívání současné moderní technologie

v kombinaci s lidským faktorem, erudovaným pedagogem ve svém oboru i v používání ICT technologií . Při

zapojení do projektu EU - Mezinárodní spolupráce škol navštěvují naši žáci i pedagogové partnerské zahraniční

školy. Projekty podporují rozvoj komunikačních dovedností žáků i pedagogů, poznávání jiných kultur, historie

a geografie navštívených zemí, ale především se podílí na osobnostním rozvoji každého jedince a pozitivně

působí na školní environment a vzdělávání žáků. Škola se zapojuje  do dalších grantových projektů, zlepšujících

environment, vybavení ICT používaných ve výuce - průběžně je inovuje, aby žáci i pedagogové byli dostatečně

erudováni a vybaveni dovednostmi pro jejich využívání v profesním i běžném životě. V rámci grantového

projektu AV Media "Moderní technologie přináší radost a užitek", škola získala 20 ks tabletů - mobilní učebna

moderních technologií pro vzdělávání žáků s využitím napříč vzdělávacími oblastmi.

 Průběžně je škola zapojena do mnoha projektových grantovývh titulů v rámci mezinárodním, národním

i regionálním. Nyní jsou například relizovány projekty v rámci Inkluzivního vzdělávání žáků, grant rozvíjející

přírodpvědnou gramotnost žáků a didaktické dovednosti pedagogů v experimentálním vzdělávání s využitím

interaktivních digitálních technologií, šablony - projekt na rozvoj robotiky a ICT dovedností žáků, stálý projekt

v třídění a sběru druhotných surovin, EVVO projekty v souvislodti s vyhlášenými celosvětovými tématy atp.

Charakteristika pedagogického sboru a žáků 

Počet pedagogů se pohybuje mezi počtem 55 až 60 členů, z toho je přibližně pětina mužů a 5 asistentek pedagoga
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a v současnoti i 5 školních asistentek. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků odpovídá kvalifikačním

předpokladům podle zákona o PP. Pedagogický sbor obměňujeme přirozenou cestou mladými tvůrčími

pedagogy. Vzhledem k erudovanosti pedagogů se zúčastňujeme a matematických soutěží a olympiád, jsme

organizátory regionální soutěže - Středočeského tanečního poháru atp. Tradičně pořádáme okresní olympiády

v anglickém jazyce a soutěž s regionální tématikou v rámci dotačních programů zřizovatele. Nejzkušenější,

inovativní, metodicky, didakticky a odborně erudovaní pedagogové jsou pověřeni vedením předmětových komisí

a metodického sdružení. Učitelé a management školy se průběžně vzdělávají v kurzech DVPP nebo ve

specializačním studiu. Výchovný poradce a metodik prevence jsou plně kvalifikovaní a soustavně se zúčastňují

DVPP v této oblasti. Vzhledem ke specifickým zájmům pedagogů mohou žáci rozvíjet svoje dovednosti v oblasti

výtvarné, dramatické (loutkové divadlo, divadelní žákovská skupiny), historie, sportovní, environmentální

a přírodovědné, matematiky, informačních a komunikačních technologií, udržitelného rozvoje, mediální -

literární a publikační. Pro tvorbu, rozvoj a úpravy školního vzdělávacího programu "Moje škola" byl vytvořen

speciální koordinační tým zkušených a tvůrčích pedagogů ze všech oblastí vzdělávání obsažených v RVP ZV,

který rovněž koordinuje evaluační a autoevaluační proces školy a školního vzdělávacího programu. Hlavním

koordinátorem tvorby a realizace školního vzdělávacího programu je pedagog, který absolvoval specializační

studium pro tvorbu a koordinaci školních vzdělávacích programů a studium pro autoevaluaci škol a školního

vzdělávacího programu. Škola má akreditaci pro výuku cizinců v předmětu český jazyk a rovněž kvalifikovaného

pedagoga, který se zúčastňuje seminářů pořádaných METOU Praha. Specializační studium absolvoval metodik

a koordinátor EVVO (environmentální výchova a vzdělávání a udržitelný rozvoj). Škola má rovněž metodika

a koordinátora ICT s absolvovaným specializačním studiem. Každoročně zpracováváme plán DVPP, který je

doplňován podle aktuální potřeby na základě autoevaluace školy, personálního řízení školy se zohledněním

zájmu pedagogů, potřeb školy a nabídky různých grantových vzdělávacích programů (Člověk v tísni atp.). Od

školního roku 2010/2011 jsou členové koordinančího týmu pro tvorbu ŠVP rovněž koordinačním týmem pro

autoevaluaci školy a vzdělávacího programu. Vedení školy zpracovává plán vize a rozvoje školy v oblasti

personálního zabezpečení výhledově na základě dlouhodobého rozvoje a zároveň aktuálních potřeb a také

v souladu se vzdělávacími prioritami ŠVP. Pedagogický sbor doplňují asistenti pedagoga, kteří se věnují žákům

s přiznaným PO. Školní asistenti jsou využíváni ve třídách se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Díky

grantovým dotačním titulům zajistila škola speciálního epdagoga na intervenci a reedukaci žáků se SVP. jednou

z priorit je i rozvoj ICT, který je dlouhodobě plánován tak, aby splňoval technické požadavky na trendy ve

vzdělávání s využitím ICT ve výuce, průběžně je zpracováván a doplňován aktuální plán rozvoje ICT tak,

abychom naplnili udržitelný rozvoj..

Vize a dlouhodobý cíl školy je stát se školou inkluzivní pro žáky nadané i žáky se SVP a školou komunitní.

Víme, že inkluze není integrace a snažili jsme se  v programu EU peníze školám zohlednit především potřebu

podpůrných prostředků pro vzdělávání žáků nadaných i žáků se specifickými potřebami a žáků-cizinců. V tomto

směru máme již zkušenosti a stali jsme se i konzultačním střediskem pro pedagogy regionu. Další naší prioritou

je umožnit žákům a učitelům zapojení do mezinárodních projektů parnerství škol - Erasmus+. Velkou váhu

klademe na prevenci proti rizikovým projevům chování. Škola má propracovaný systém preventivních

vzdělávacích programů od 1. do 9. ročníku, který je rovněž aktualizován podle aktuálních potřeb

a nabídky. Velmi dobře fungují na škole poradenské zařízení, konzultační odpoledne pro rodiče a žáky, setkávání

se zákonnými zástupci a výchovné komise, které se zaměřují na řešení problémů žáků v intenzivní spolupráci

zákonných zástupců a OSPODu. . Naši školu navštěvují žáci ze všech sociokulturních prostředí. Opětovně jsme

získali certifikát Škola podporující zdraví a Škola udržitelného rozvoje - I. stupně - Středočeského kraje. Školní

vzdělávací program Moje škola v sobě zahrnuje profesní záliby a koníčky pedagogů, které škola nabízí žákům

prostřednictvím volitelných předmětů a zájmových útvarů.

Různá skladba obyvatelstva našeho regionu se promítá i do různorodostí sociokulturního prostředí, z něhož

k nám žáci přicházejí. Máme žáky z typicky městského prostředí, žáky z okolních vesnic a žáky pocházející

z multikulturního prostředí. Klademe velký důraz na vzájemnou komunikaci a toleranci mezi žáky a pedagogy.

Etická, osobnostní a sociální výchova žáků je základem pro získání základních morálních hodnot

a dovedností důležitých pro chování žáků a způsob vzájemné komunikace. I toto je jeden z důvodů, který nás

motivuje k profilaci inkluzivní školy, což je velmi dobrým předpokladem vzdělávání žáků s přiznanými PO

různých stupňů v souladu s vyhláškou č. 27/2016 a novelou Školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění.

Dlouhodobé projekty

Žáci a učitelé školy se zapojují do vzdělávacích projektech EU - Erasmus+. V rámci této spolupráce škol

vyjíždějí naši žáci i pedagogové do partnerských škol, získávají zkušenosti s fungováním škol a školních

vzdělávacích systému v různých zemích, zpracovávají společná témata o historii a současnosti regionu, provádějí

společná pozorování a experimenty s tématikou EVVO, pořádají společné výstavy žákovských výtvarných prací,
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pořádají sportovní celoškolní i mezinárodní olympiády, seznamují se kulturními odlišnostmi a zvyky národů

cizích zemí, seznamují se s gastronomickými zvláštnostmi jednotlivých zemí, komunikují v angličtině a němčině,

při ubytování v rodinách poznávají životní styl v různých zemích Evropy. Pedagogové a ředitelé škol si při

vzájemných setkáních předávají zkušenosti a vytvářejí vzdělávací a evaluační materiály a nástroje. Za tyto

aktivity byla škola oceněna v roce 2004 evropskou cenou „ E – Quality“. Aktivní zapojení žáků i pedagogů

vytváří ve škole přirozené prostředí podporující Evropskou dimenzi, vzájemnou spolupráci a předávání

zkušeností s využitím ICT technologií.

Jednou za dva roky pořádá škola výchovně vzdělávací výjezd žáků 7. - 9. ročníku do Anglie s názvem "Anglicky

v Anglii“.  Předvánoční výjezd žáků na "Vánoční trhy a zvyklosti" do Pasova nebo vícedení vzdělávací

a poznávací výjezdy žáků do různých oblastí Německa, jsou pořádány kždoročně vzhledem k velkému zájmu

a malé finanční náročnosti.

Ve škole je průběžně realizován projekt "Škola podporující zdraví", kde je opakovaně - vždy na čtyřleté období -

získáván příslušný certifikát.  K předcházení společensky nežádoucím jevům je zpracován "Program

poradenských služeb ve škole„, který v sobě zahrnuje Minimální preventivní program školy“ a "Strategie řešení

jednotlivých typů rizikových projevů chování a jednání ", manuál pro řešení šikany a manuál pro žáky

i pedagogy o tom, jak se zachovat při napadení školy aktivním útočníkem. Preventivní programy různých

institucí, ve spolupráci s Městskou policií Příbram, preventivní programy vzdělávacího střediska Elrond,

Magdalen, Prevalis, atp., jsou vždy pečlivě plánovitě vybírány. Projekt „Umění komunikace“ ve školní družině

prolíná každodenní aktivity žáků. „Čtenářská gramotnost“ se zaměřuje na práci s obsahem textu a jeho

porozumění, "Finannčí garmotnost" na pochopení pojmu hospodaření s penězi a rozpočet domácnosti,

"Informační gramostnost" přispívá k tomu, aby byly v běžném denním životě ICT technologie využívány

správně, účelně a žáci byli schopni i využívat nové funkce, které nabízí rozvíjející se ICT a především, aby se

uměli bezpečně pohybovat v kyberprostoru na sociálních sítích. Projekt „Den pro život“ připravuje žáky na

správné zachování se v různých nebezpečných a krizových životních situacích. Aktivity „Environmentální

výchovy“ se prakticky zaměřují na utváření environmentálního vědomí a chování žáků. V souladu se

získávanými poznatky je zařazováno do výuky mnoho vzdělávacích exkurzí, vícedenních výjezdů žáků

a jednorázových mezipředmětových projektů. Projekty OP VK města Příbrami se zabývaly evaluací a inovací

ŠVP ZV, DVPP pedagogů a EVVO aktivitami - včetně předávání příkladů dobré praxe mezi jednotlivými

školami, nyní program projekty pokračují v rámci jejich udržitelnosti. Škola získala opakovaně titul "Škola

udržitelného rozvoje" za EVVO aktivity. Samozřejmostí je program třídění odpadu ve škole a pořádaní

sběrových akcí v průběhu celého školního roku. Z hlediska utváření kompetencí žáků jsou také významné

projekty, které prolínají předměty uměleckými a společenskovědními, jako např.: "S paletou do minulosti",

"Alternativní výtvarné projekty", tvorba a vydávání Školních novin, které byly oceněny mezi 10 nejlepšími

v České republice titulem "Kvalitní školní časopis". Velmi oblíbená je mezi žáky loutkoherecká a herecká

skupina. Žáci se aktivně vyžívají při dramatizaci, psaní a hraní pohádek a stejně tak při údržbě loutek, opony,

jeviště atd. Tento projekt byl zařazen také mezi preventivní programy. Mimoto jsou v ŠVP zařazeny projekty

podporující u  žáků dodržování tradic a seznamování se s regionální historií a památkami. Škola dlouhodobě

spolupracuje se zahraničními partnery v projektech partnerství škol. 

 

Mezi dlouhodobé projekty můžeme zařadit i práci redakční rady a vydávání Školních novin 2x ročně pod

vedením erudovaných pedagogů.  Vlivem dlouhodobého školního projektu, který se zaměřuje na zvyšování

fyzické zdatnosti žáků a utváření kompetencí ke zdravému životnímu stylu se daří zapojovat stále více žáků do

fyzických aktivit a žáci školy se velmi dobře umisťují ve sportovních regionálních i krajských soutěžích. V rámci

regionální sportovní ligy jsme se jako škola přemístily ze spodní části hodnotící tabulky na přední místa těsně za

školy sportovního typu.

Dlouhodobý projekt na podporu rozvoje dovedností nadaných žáků a žáků s hlubším zájmem o matematiku

a informatiku motivuje žáky ke studiu na výběrových školách a školách technického směru. Školní koordinátor

nadání hraje významnou roli při podpoře nadání žáků a rozvoji talentu. Sudé ročníky se pravidelně zúčastňují

vzdělávacích a ozdravných pobytů ve zdravotně příznivém prostředí. Vzhledem k tomu, že se v šestém ročníku

nově tvoří třídní kolektivy, je tento vzdělávací výjezd zaměřen také jako adaptační pobyt s cílem vytvoření

pozitivních sociálních vztahů mezi žáky a pedagogypodpoprujícíh profesní orientaci žáků i na dělnická povolání.

Mezi dlouhodobé projekty patří i humanitární projekt "Děti dětem" ve prospěch Dětského oddělení ONP

Příbram.

Škola pokračuje v zapojení do další fáze projektů města Příbrami "Inkluzivní vzdělávání II", v nichž je využíváné

mnoho aktivit, které podporují inkluzivní vzdělávání žáků se zohledněním jejich specifických potřeb. Dalším

projektem bude projekt, který se bude věnovat realizaci projektu s cílem revitalizace a začleněním prvků EVVO

na školním pozemku - zahradě. Škola se rovněž opakovaně zapojuje do mezinárodního projwektu Mene Tekel.

 

Spolupráce se školskou radou, zákonnými zástupci žáků, místními a regionálními institucemi,
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poradenskými zařízeními a SVP v Příbrami

Spolupráce se školskou radou je velmi aktivní (ředitel školy je mj. zván na všechny její schůze).

Na odpovídající úrovni je rovněž spolupráce se SR (spolkem), který přispívá na vzdělávací finančně náročné

aktivity žáků podle schváleného ročního plánu a v souladu s ŠVP ZV školy. Se zákonnými zástupci žáků je

vzájemná spolupráce většinou velmi dobrá. Pouze s některými jednotlivými zákonnými zástupci je spolupráce

a komunikace složitější a zdlouhavá a je nutné využít služeb kurátora a pracovníků OSPODu. Vždy se snažíme

přesvědčit zákonné zástupce o tom, že prvořadý je zájem dítěte. V některých případech nabízíme na pomoc

zákonným zástupcům i žákům využití služby našeho poradenského zařízení školy  -  výchovného poradce,

školního psychologa a metoodika prevence a odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ, Střediska výchovné péče

Příbram a dalších center včetně specializovaných na určité specifické poruchy žáků.

Státní zdravotní ústav, Hornické muzeum v Příbrami, Okresní archiv Příbram, Podbrdské muzeum v Rožmitále

pod Třemšínem, Úřad práce Příbram, Okresní hospodářská komora Příbram, Infocentrum Příbram, Galerie

Zámeček a muzeum Příbram, Knihovna Jana Drdy, Okresní soud v Příbrami, mateřské školy, okolní málotřídní

„spádové“ školy a městské základní a střední školy, domovy důchodců, dětské domovy, Divadlo A. Dvořáka

Příbram, příbramské kino, „Sokolovna“, odbory školství a životního prostředí (MěÚ), plavecký bazén, Hasičský

záchranný sbor Příbram, SZŠ a VOŠ Příbram, Okresní hospodářská komora, podnikatelské subjekty v regionu

atp. jsou našimi partnery při různých aktivitách v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimoškolních aktivit.   

V průběhu roku se konají třídní schůzky, konzultační odpoledne, odpoledne otevřených dveří, setkání rodičů

budoucích prvňáčků s pedagogy a vedením školy, společné projekty pro rodiče, žáky a učitele, výstavy prací

žáků, školní akademie a zahradní slavnost, slavnostní loučení se žáky 9. ročníku, besídky, adventní vystoupení

žáků, koncerty a humanitární koncerty atp. Všechny tyto aktivity jsou rodičovskou veřejností velmi hojně

navštěvovány - i rodinní příslušníci žáků se stávají jejich přímými účastníky. Snažíme se tak naplňovat vizi

komunitní školy.

 

AUTOEVALUACE ŠKOLY - VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Motto: "Vlastní hodnocení školy je nástrojem k našemu zlepšení a nikoliv k naší kritice"

Cíle a kritéria autoevaluace, organizace procesu

Úkolem a cílem autoevaluace školy je ověřit kvalitu a zlepšit kvalitu. Obecný cíl autoevaluace je získat

relevantní informace pro změnu pracovní kultury školy, s cílem vytvořit nástroje pro vlastní rozvoj a dosažení

cílů a vize školy v rámci realizovaného vzdělávacího programu. Autoevaluační výstupy školy jsou nástrojem

k formulaci priorit, cílů a úkolů a nástrojem k odstranění nedostatků či udržení a posílení zjištěných předností

a jejich organizačního zajištění posunu ke kvalitě. Kritéria autoevaluace jsou důležitým měřítkem pro srovnávání,

hlediskem pro posuzování a znakem měřitelnosti kvality. Podle anamnézy, vycházející ze závěrů předchozího

autoevaluačního a metaevaluačního procesu a potřeby proměn, stanovuje vedení školy plán autoevaluace pro

další období. Plán musí být relevantní potřebám a flexibilita je jeho základním požadavkem. Evaluace

a autoevaluace je proces, který musí mít prostor pro změnu nebo začlenění jiných oblastí a podoblastí, kritérií

a indikátorů, případně pro změny časového období v průběhu autoevaluace.

            Zaměření autoevaluace na:

        a) cíle, které si škola stanovila, zejména v koncepčním záměru rozvoje školy,  jejich reálnost a stupeň

důležitosti

 

        b)posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a), s přihlédnutím k dalším cílům, uvedeným

zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech

 

       c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání

zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření

 

       d) účinnost a realizaci návrhů opatření z minulých období - výstupy z jednání kootýmu ŠVP

a autoevaluace, pedagogických rad, vedení školy a spolku rodičů, případně Školské rady školy

              Autoevaluační proces prochází následujícími fázemi, které se mohou pro různé oblasti nacházet

v různých stádiích procesu

 

    1.  Přípravná fáze
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    2.  Vize a cíle rozvoje školy, jejich soulad s cíli autoevaluace

Motto: Naše škola se stane místem, kam budou děti rády chodit, kde získají základní znalosti, dovednosti

a kompetence, rodiče a členové komunity se budou moci zapojit do sportovních, výchovně vzdělávacích,

uměleckých a ostatních aktivit školy a jiných organizací, působících v prostorách školy.

        •  komunitní škola má významné postavení a zasahuje do života a vzdělávání nejen svých žáků, ale i jejich

rodičů a obyvatel dané oblasti

        •  inkluzivní škola vzdělává všechny žáky, včetně nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami v hlavním vzdělávacím programu školy

        •  zajištění výchovně vzdělávacího procesu dle vlastního ŠVP „Moje škola“, který dává možnost všem

žákům školy volbou předmětů rozvíjet zájmy a kompetence v oblastech společenských a přírodních věd, sportu,

umění a designu, cizích jazyků, literatury, informačních a komunikačních technologií, matematiky,

environmentální výchovy a profesní orientace

        •  zajištění volnočasových aktivit

        •  garant jazykových, tanečních a jiných soutěží

        •  podpora talentovaných a nadaných žáků a zřizovaní tříd se skupinami s rozšířenou výukou matematiky

a informatiky

        •  důraz na proces celoživotního vzdělávání - podpora sebevzdělávání a kariérního růstu pedagogických

pracovníků

        •  zapojení do mezinárodních, republikových, regionálních a školních projektů(Škola podporující

zdraví, Erasmus+, Škola udržitelného rozvoje atp.)

        •  zapojení do grantových řízení v rámci EU, na mezinárodní, národní i krajské úrovni a vyhlášených

zřizovatelem

        •  vytváření pozitivního klimatu školy,především propojením pěti základních složek ovlivňujících jeho

kvalitu (kultura školy, mezilidské vztahy, organizační model školy, kvalita managementu a sboru, materiální

prostředí školy pro žáky i učitele)

        •  průběžné dovybavování odborných učeben včetně ICT technologií v souladu s novými požadavky na

výuku a vzdělávání

        •  historická budova školy jako centrum kulturního a hudebního života města (aula – ozvučení,  vyřešit

osvětlení auly - lustry, ozvučení školního dvora pro akce školy a veřejnosti)

        •  ICT technologie pro žáky i učitele(mobilní učebna PC, 2 učebny PC - virtualizace učebny, notebooky

a tablety - mobilní učebny, WIFI připojení v areálu školy, informační systém a matrika, notebooky pro přípravu

výukových programů na interaktivní tabule, PC a dokumentaci školy, interaktivní výuka žáků na dálku, tablety -

mobilní aktivní prvek výuky)

        •  bezbariérový přístup pro žáky se zdravotním postižením, včetně vozíčkářů

    3.     Anamnéza, vychází ze závěrů průběžné autoevaluace uvedené ve výroční zprávě a procesu proměn

a potřeb školy

    4.    Sledované oblasti vzdělávání s členěním na kritéria, indikátory, použité evaluační nástroje, účinnost

přijatých opatření, stanovení nových přijatých opatření na základě průběžné autoevaluace:

a) podmínky ke vzdělávání  pro všechny žáky školy včetně žáků se SVP a nadané nebo mimořádně nadané žáky

b) průběh vzdělávání, soulad ŠVP s RVP ZV, strategie, metody a postupy ve vzdělávání 

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších

osob na vzdělávání

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, hodnotící mechanizmy 

e) řízení školy, cílevědomost a flexibilita, kvalita personální práce, plánování a kvalita dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

g) efektivnost školy - PR

 5.     Shrnutí identifikovaných úspěchů, problémů v jednotlivých oblastech autoevaluace školy

    •  pedagogové jsou vybaveni školními notebooky

    •  vybavení školy ICT technologiemi a SW, rekonstrukce 2 PC učeben, virtualizace PC učebny, modernizace

prvků WiFi signálu a infrastruktury školy a udržitelnost rozvoje ICT

    •  25 tříd vybaveno interaktivními tabulemi

    •  vybavení učebny IT technologiemi pro interaktivní výuku žáků na dálku

    •  zlepšuje se vlastní postoj pedagogů k celoživotnímu vzdělávání v profesionální oblasti

    •  úspěchy v získávání a realizaci grantů
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    •  úspěchy ve výuce cizinců a spolupráci s jejich rodinami

    •  ne všichni pracujeme se žáky se SVP, nadanými a mimořádně nadanými žáky z hlediska využití jejich

učební typologie a potřeb

    •  potřeba a realizace týmového vzdělávání pedagogů – vzdělávání na klíč v oblasti OSV, inovativních metod

výuky RWCT, multikulturní rozmanitost žáků-cizinců, zlepšování dovedností v používání ICT ve škole,

inkluizivní vzdělávání dle platné legislativy atp.

    •  potřeba zlepšit úroveň podkladů pro evaluaci pedagogů – zavádět učitelská portfolia jako součást evaluace

    •  potřeba zlepšit propagaci nabízených volitelných předmětů mezi žáky i rodiči, případné změny dle

požadavků žáků, možností školy a ŠVP ZV "Moje škola" vzhledem k zavedení druhého povinného cizího jazyka

od 7. ročníku a počtem hodin matematiky ve třídách s rozšířenou výukou M - I

    •  nutnost pokračovat v rozvoji komunitní školy

    •  zlepšuje se propracovanost vzdělávání v program inkluzivní školy soustavným začleňováním nových metod

a forem výuky se zohledněním PO a minimální úrovně výstupů pro tvorbu IVP dle doporučení ŠPZ včetně

podpory žáků nadaných

    •   potřeba zlepšení úrovně znalostí a dovedností pedagogů v oblasti inkluzivního školství a různých potřeb

a možností žáků (inkluze není integrace

    •  žáci se cítí ve škole bezpečně

    •  žáci mají ve škole osobu, které se mohou svěřit

    •  etická výchova se musí především zaměřit na úroveň komunikace mezi žáky a stanovení morálních norem

etického jednání a chování a soustavnou spolupráci se zákonnými zástupci žáků s rizikovými projevy chování,

projevy agresivního chování, šikany atp.

    •  mnoho pedagogů vytvořilo výukové programy pro interaktivní tabule ve velmi dobré kvalitě

    •  fungující systém koordinace v oblasti ověřování a inovace ŠVP

    •  zintenzivnit spolupráci se zákonnými zástupci - soulad s potřebami žáka a NOZ v oblasti rodičovské

odpovědnosti a spolupráce se školou

    •  důsledně uplatňovat novelizovaný ŠŘ ve všech oblastech výchovy a vzdělávání se zohledněním

individualizace

    •  vysoká úroveň a koordinace začleňování asistentů pedagoga a školních asistentů do vzdělávacího systému

školy

6.   Shrnující nově přijatá opatření

    •  motivovat žáky, že moderní je být úspěšný v rámci možností každého jedince a ne být průměrný

a podprůměrný vzhledem ke svým možnostem

    •  vyhodnotit a doplňovatplán DVPP v souladu s aktuálními potřebami školy a jedinců

    •  i nadále uskutečňovat týmové vzdělávání pedagogů dle aktuálních potřeb (viz předchozí bod)

    •  soulad volitelných předmětů s potřebami a možnostmi, propagace současné nabídky s ohledem na zavedení

druhého povinného cizího jazyka a podpory jednotlivých typů potřeb a zaměření potřeb společnosti

v celoživotním vzdělávání

    •  zúčastňovat se grantových řízení regionálních, republikových EU a zapojit více aktivních pedagogů

    •  rozvíjet inkluzivní vzdělávání s využitím všech dostupných podpůrných prostředků a metod výuky,

spolupráce se ŠPZ a zákonnými zástupci

    •  motivovat pedagogy k DVPP a profesnímu rozvoji dle osobních potřeb a zájmů a v souladu s potřebami

školy

    •  zaměřit se na metodickou činnost PK a MS a jejich profesionalizaci jako důležité složky ve vzdělávání

v jednotlivých vzdělávacích oblastech, posílení odpovědnosti

    •  vztah mikroklima a makroklima školy jako nástroj ke kvalitativnímu zlepšení

    •  nadále zlepšovat prezentaci dobrých výsledků a úspěchů školy (web, média, akce pro rodiče a žáky, školní

akademie, zahradní slavnost, leaflet o škole, školní časopis)

    •  průběžně obnovovat ICT technologie a SW vybavení na podporu výuky přírodovědných předmětů (PASCO

digitální prvky na podporu experimentální výuky)

    •  motivovat pedagogy k soustavnému sebehodnocení jakožto procesu ke svému zlepšení a odhalení potřeb,

zakládat dokumentační portfolio - posilovat význam portfolia pro selfevaluaci a evaluaci pedagogů jako nástroj

dalšího rozvoje jak osobního, tak i profesního

    •  důsledně řešit případné projevy agresivního jednání a chování žáků, šikany, rizikových projevů chování

v souvislosti s rodičovskou odpovědností za výchovu a vzdělávání jejich dětí

    7.      Nově navrhované postupy pro plánování dalšího autoevaluačního procesu

    •   vedení školy sestavuje průběžně plán kontrolní činnosti se zaměřením na kvalitu výuky, výsledky výchovně

vzdělávacího procesu, profesionalizace pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností, inkluzivní vzdělávání –
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úroveň, v souladu se závěry a potřebami výstupů evaluačního procesu

    •  v nadcházejícím období se zaměřit na evaluaci společného (inkluzivního) vzdělávání s využitím přiznaných

PO pro jednotlivé žáky

    •  vedení školy sestavuje plán autoevaluace školy a vzdělávání ve výše uvedených oblastech (viz předchozí

kapitoly)

    •  jednotlivé PK a MS sestavují ve spolupráci s kootýmem autoevaluace vlastní plány na základě potřeb dané

vzdělávací oblasti –včetně navržení oblastí a podoblastí, které je nutné evaluovat, dále kritéria, indikátory,

metody a nástroje, cílovou skupinu, časové období jako podklad pro sestavení plánu evaluace a autoevaluace

    •  škola využije v rámci možností i vnější evaluační nástroje

    •  třídní učitelé provádějí evaluaci dle potřeb třídních kolektivů a s metodickou pomocí výchovného poradce

a metodika prevence

    •  provozní porady - peer to peer review na určité téma

    •  pravidelná evaluace četnosti řešení a typů rizikových projevů chování žáků školy ('včetně úmyslně žákem

zaviněného záškoláctví), efektivita spolupráce zákonných zástupců žáků se školou, pedagogy, VP a MP

a ostatními orgány podílejícími se na výchově (OSPOD, kurátoři, Policie ČR, MěP, SVP, PPP atd).

Evaluační nástroje

Pedagogové používají převážné evaluační nástroje vytvořené v rámci grantu města OPVK školami v Příbrami

a autorizované evaluační nástroje určené pro běžnou pedagogickou agendu škol (pozorování, dotazník,

sociometrický průzkum a dotazník, anketu, rozhovor, shromažďování a třídění dat, porovnávání, analýza

a syntéza, swot, sémantický dotazník atp.) Vedení školy používá různé kontrolní mechanizmy k posouzení

funkčnosti vzdělávacího procesu školy (pozorování, kontroly povinné dokumentace, hospitační činnost

a rozhovor, motivační rozhovor, evaluační rozhovory se zaměstnanci, dotazníky atp).

METAEVALUACE

Pro plánování další etapy autoevaluace je je velmi důležitý proces metaevaluace, označujeme jím vyhodnocování

autoevaluačního procesu zevnitř - vlastními silami, abychom si stanovili oblasti, kritéria, indikátory, metody

a nástroje, cílové skupiny, termíny a odpovědnost.

 

1.       na pedagogické radě (na konci hodnotícího období – obvykle školní rok), bude nutné provést metaevaluaci

právě proběhlé autoevaluace, jejíž výsledky byly zapracovány do výroční zprávy

2.        na základě posouzení průběhu evaluačního procesu, použitých metod a nástrojů, relevantnosti výsledků,

efektivity metod a procesu evaluace, vzájemné spolupráce, zda se respondenti cítili bezpečně nebo ohroženi, zda

poskytli všichni pravdivé údaje, pochopili všichni zúčastnění význam evaluace pro zlepšení kvality atd., sestaví

vedení školy návrhy na změny a zlepšení procesu  autoevaluace
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Učební plán

4 Učební plán
Název školy Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Adresa 261 01 Příbram II, Jiráskovy sady 273

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje školaNázev ŠVP

1. 9. 2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Český jazyk a literatura 9 10 9 8 7 43

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk - - 3 3 4 10

Matematika 4 5 5 5 5 24

Informatika - - - - 1 1

Člověk a jeho svět 2 2 2 3 4 13

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

20

0

20

22

0

22

25

0

25

25

0

25

26

0

26

118

0

118
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Učební plán

2. stupeň
Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Český jazyk a literatura 5 4 4 5 18

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk 3 3 3 4 13

NJ a RJ - 2. cizí jazyk - 2 2 2 6

Matematika 5 5 5 5 20

Informatika 1 - 1 1 3

Dějepis 2 2 2 2 8

Výchova k občanství a ke zdraví 1 2 1 2 6

Fyzika 1 2 2 1 6

Chemie - - 2 1 3

Přírodopis 2 2 1 1 6

Zeměpis 2 2 2 2 8

Hudební výchova 1 1 1 - 3

Výtvarná výchova 2 2 1 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Praktické činnosti 1 - 1 1 3

Volitelné předněty 0+1 - - - 1

Volitelné předměty - 0+1 0+1 0+1 3

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

28

1

29

29

1

30

30

1

31

31

1

32

118

4

122
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Učební plán

Disponibilní dotace

Celková dotace

RVP ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk - 1. cizí jazykCizí jazyk

NJ a RJ - 2. cizí jazykDalší cizí jazyk

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

53 37 90

10 13 23

0 6 6

43 18 61

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

24 20 44

24 20 44

Informační a komunikační technologie

InformatikaInformační a komunikační
technologie

1 3 4

1 3 4

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho světČlověk a jeho svět

13 0 13

13 0 13

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Výchova k občanství a ke zdravíVýchova k občanství

0 14 14

0 8 8

0 6 6

Člověk a příroda

ChemieChemie

FyzikaFyzika

PřírodopisPřírodopis

ZeměpisZeměpis

0 23 23

0 3 3

0 6 6

0 6 6

0 8 8

Umění a kultura

Hudební výchovaHudební výchova

Výtvarná výchovaVýtvarná výchova

12 10 22

5 3 8

7 7 14

Člověk a zdraví

Tělesná výchovaTělesná výchova

10 8 18

10 8 18

Člověk a svět práce

Praktické činnostiČlověk a svět práce

Člověk a svět práceČlověk a svět práce

5 3 8

0 3 3

5 0 5

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Volitelné předněty

0 4 4

0 3 3

0 1 1

0 4 4

Celkový učební plán

118 118 236

6. ročník

Konverzace v anglickém jazyce 1

Český jazyk pro cizince 1

Zeměpisný seminář 1

Výtvarné činnosti 1

Volitelné předněty

Volitelné předměty
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Zdravotní TV 1

Sportovní hry 1

Technická výchova 1

Volitelné předměty rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků v oblastech jejich zájmů a zdravého životního stylu.

7. ročník

Konverzace v anglickém jazyce 1

Český jazyk pro cizince 1

Psaní na PC 1

Zeměpisný seminář 2

Přírodopisný seminář 2

Můj region 1

Dramatická výchova 1

Výtvarné činnosti 1

Zdravotní TV 1

Sportovní hry 1

Technická výchova 1

Volitelné předměty

Volitelné předměty rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků v oblastech jejich zájmů a zdravého životního stylu.

Německý jazyk -2. cizí jazyk 2

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk 2

NJ a RJ - 2. cizí jazyk

Druhý cizí jazyk byl zaveden na základě pokynu MŠMT.

8. ročník

Konverzace v anglickém jazyce 1

Český jazyk pro cizince 1

Informatika pro pokročilé 1

Psaní na PC 1

Fyzikální praktika 1

Zeměpisný seminář 2

Přírodopisný seminář 2

Můj region 1

Dramatická výchova 1

Výtvarné činnosti 1

Zdravotní TV 1

Sportovní hry 1

Technická výchova 1

Volitelné předměty

Volitelné předměty rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků v oblastech jejich zájmů a zdravého životního stylu.
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Německý jazyk -2. cizí jazyk 2

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk 2

NJ a RJ - 2. cizí jazyk

Druhý cizí jazyk byl zaveden na základě pokynu MŠMT.

9. ročník

Konverzace v anglickém jazyce 1

Český jazyk pro cizince 1

Informatika pro pokročilé 1

Fyzikální praktika 1

Chemická praktika 1

Zeměpisný seminář 2

Přírodopisný seminář 2

Můj region 1

Dramatická výchova 1

Výtvarné činnosti 1

Zdravotní TV 1

Sportovní hry 1

Technická výchova 1

Volitelné předměty

Volitelné předměty rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků v oblastech jejich zájmů a zdravého životního stylu.

Německý jazyk -2. cizí jazyk 2

Ruský jazyk - 2. cizí jazyk 2

NJ a RJ - 2. cizí jazyk

Druhý cizí jazyk byl zaveden na základě pokynu MŠMT.

V ŠVP "Moje škola" jsou začleněny i nové předměty: člověk a příroda a můj region, dramatická výchova

(loutkové divadlo) a výtvarné činnosti (keramika), zdravotní tělesná výchova, psani na počítači atd., viz učební

plán. Tyto předměty vycházejí z potřeb žáků a požadavků na tvorbu kompetencí a začlenění průřezových témat

a zároveň umožňují profesní seberealizaci zájmů a koníčků pedagogů při výuce těchto předmětů. Některé z nich

jsou volitelné. Předmět výchova ke zdraví je integrován do výchovy k občanství. Žáci mají možnost si vybrat ze

široké palety volitelných předmětů, začleněných do učebního plánu. Školní vzdělávací program je tvořen tak, aby

měl každý žák možnost nalézt v něm "svoje předměty" a vzdělávat se v oblasti svých zájmů, které se v budoucnu

mohou stát jeho profesí. Chceme, aby profil našeho absolventa naplnil jeho možnosti a potřeby k celoživotnímu

vzdělávání v jakékoliv formě a jazyce. Snažíme se o to, aby nabídka školního vzdělávacího programu oslovila

všechny žáky a umožnila jim zažít pocit úspěchu a sebeuplatnění, aby se každý žák alespoň v něčem "našel".

Předměty jsou koncipovány pro žáky nadané a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Zdravotní tělesná

výchova je z hlediska potřeb žáků pro správný fyziologický rozvoj velmi důležitá a umožňuje i žákům se

zdravotním postižením provozovat fyzické aktivity úměrné jejich potřebám a možnostem. Organizační formou je

vyučovací hodina, případně dvojhodina s relaxační přestávkou.

V učebním plánu jsou přehledně odděleny disponibilní hodiny a jejich využití pro volitelné předměty

v jednotlivých ročnících. Volitelné předměty jsou každoročně nabízeny žákům dle nabídky podle učebního

plánu. Na základě zájmu žáků jsou pak realizovány konkrétní volitelné předměty v daném školním roce.

Volitelné předměty mohou být obměňovány vždy minimálně pro školní rok při dodržení všech legislativních

norem pro tvorbu a změny v ŠVP.

Jedna disponibilní hodina na prvním stupni je věnována výuce informatiky v 5. ročníku. Na základě "Opatření
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ministra školství, mládeže a tělovýchovy" (platného k 1. 9. 2013), kterým se mění Rámcový vzdělávací program

pro základní vzdělávání, došlo k zapracování změn a úprav do ŠVP ZV "Moje škola" od školního roku

2013/2014. Plně přepracocvaná verze č. 7 má č.j.:312/2013. Vzhledem k přechodným obdobím z důvodů

zavedení druhého cizího jazyka jako povinného předmětu jsou v přílohách uvedeny změny učebním plánu,

obsahu předmětů a předmětech pro tyto přechodné ročníky. Žáci se v průběhu roku budou zúčastňovat

akreditovaných soutěží uvedených v dokumentu Pedagogicko organizačních informací platných pro daný školní

rok a dále pak i jiných soutěží s platnou akreditací MŠMT, dalších soutěží vhodných k zařazení do výchovně

vzdělávacího procesu.

Do výuky bude na základě vhodnosti aktuální nabídky z hlediska obsahu a souladu s učebním dokumentem školy

a dále pak na základě vyhodnocení  finančních a jiných podmínek ralizace zařazeny akce -  návštěvy divadel ,

výstav a koncertů, exkurze, vícedenní pobytové vzdělávací kurzy s tématikou EVVO apod.,

Poznámka:

    •  ve školním roce 2013/2014 bude v 9. ročníku probíhala výuka podle 6. verze ŠVP ZV "Moje škola"

č.j.:174/2012 (dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy)

    •  od školního roku 2013/2014 je v platnosti verze č. 7. ŠVP ZV "Moje škola" č.j.: 312/2013 pro 6. - 9. ročník

(kromě vyjímky pro školní rok 2013/2014 pro žáky 9. ročníku)

    •  verze č. 7. ŠVP ZV "Moje škola" upravuje obsah a rozložení učiva dějepisu od 6. - 9. ročníku a nově zavádí

druhý cizí jazyk jako povinný předmět

    •  ve verzi č. 7 ŠVP ZV byl předmět člověk a příroda se zavedením druhého cizího jazyka z důvodů snížení

počtu disponibilních hodin zrušen, vzdělávací obsah - učivo bylo zařazeno do zeměpisu, přírodopisu a chemie

    •  ve verzi č. 7 ŠVP ZV byla z předmětu výchova k občanství a ke zdraví v 9. ročníku přesunuta obsahová

část týkající se návykových látek z důvodů zařazení nových témat (dopravní výchova, obrana vlasti, korupce,

finanční gramotnost, ochrana člověka za mimořádných událostí, sexuální výchova a výchova k odpovědnému

rodičovství) do učiva chemie v 9. ročníku

    •  úpravy byly od školního roku 2013/2014 provedeny také v obsahu předmětu matematika v 5. ročníku - bylo

zařazeno a doplněno učivo o desetinných číslech, celých číslech a zlomcích dle změn platných v novém RVP ZV

k 1. 9. 2013/2014

    •  pro přechodné období školních roků 2013/2014 - 2014/2015 došlo z důvodů zavedení druhého cizího jazyka

a následně změn v učebním plánu k výuce dějepisu v 7., 8. a 9. ročníku podle upravené 7. verze  ŠVP ZV "Moje

škola", která je uvedena rovněž  v příloze

    •  do předmětu člověk a jeho svět v 7. verzi ŠVP ZV "Moje škola" byla začleněna tématika dopravní výchovy,

ochrany člověka za mimořádných událostí a finanční gramotnosti

    •  od školního roku 2014/2015 je v platnosti přepracovaná verze č. 8, v níž jsme doladili předchozí změny na

základě připomínek jednotlivých vyučujících a PK a MS

    •  byly provedeny drobné úpravy obsahu jednotlivých předmětů tak, aby byl dostatečně využíván pomůckový

fond školy a začleněny nové trendy ve výuce a vědecké poznatky

    •  samostatnou přílohu verze č. 7 ŠVP ZV a verze č. 8 ŠVP ZV tvoří vzdělávací obsah předmětů matematika

a informatika pro třídy se skupinami s rozšířenou výukou matematiky a informatiky - rozpracováno pro 6. - 9.

ročník

    •  pro školní rok 2015/2016 je zpracována verze č. 9 ŠVP ZV se začleněním polytechnické výchovy

a technické gramotnosti a rovněž zaveden nový volitelný předmět "Technická výchova"

    •  Pro školní rok 2015/2016 byl obsahově přepracován anglický jazyk pro druhý stupeň vzhledem k zavádění

nového kurzu učebnicové řady Project New

    •  Ve školním roce 2016/2017 byl další cizí jazyk zařazen mezi povinné předměty do vzdělávací oblasti Jazyk

a jazyková komunikace. Došlo k přesunu vzdělávacího oboru Cizí jazyk z oblasti volitelných předmětů do

povinných. Obsah vzdělávacího oboru druhého cizího jazyka se nezměnil. Vzhledem k tomu, že si žáci volí

z nabídky více cizích jazyků další cizí jazyk, který se pro ně poté stane povinným jazykem, je obsah předmětu

cizích jazyků rozepsán ve volitelných předmětech. V celkovém počtu hodin učebního plánu je ovšem další cizí

jazyk zahrnut v povinné části.

    •  ve školním roce 2017/2018 byly na základě diskuzí v předmětových komisích provedeny změny v učebním

plánu tak, že byla přesunuta 1 hodina z VOZ v 8.m ročníku do výuky  dějepisu v 8. ročníku s tím, že výstupy

jednotlivých předmětů se nemění, ale došlo k posílení výuky novodobých dějin

    •  ve školním roce 2018/2019 byly navrženy drobné novace ve vzdělávacím curiculu školy na základě výstupů

z předmětových komisí, metodickém sdružení a následně projednáním v koordinačním týmu a s koordinátorem

ŠVP ZV a poté provedeny změny s ohledem na plnění výstupů a kompetencí v závislosti na časové

dotaci,  změny v jednotlivých vzdělávacích oblastech jsou zapracovány do ŠVP ZV "Moje škola" od školního

roku 2018/2019, výstupy se neměmí

    •  v sedmém ročníku dojde ve školním roce 2018/2019 ke změně v hodinové dotaci zeměpisu, navýšení z 1

hodiny na 2 vzdělávací hodiny z důvodů začlenění nových prvků a informací souvisejícíh s obranou vlasti
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a dalších dovedností

    •  rovněž v sedmém ročníku dojde ke změně, nebude vyučována infromatika jako předmět, ale bude začleněna

do praktických činností s důrazem na rozvoj digitální gramostnosti, v ostatních ročnících bude informatika

vyučována i nadále jako samostatný předmět

    •  od 6. ročníku školního roku 2018/2019 budou všichni žáci na druhém stupni základní školy vyučováni podle

ŠVP ZV "Moje škola" verze č. 12 Č.j.:270/2018 s tím, že součástí ŠVP ZV verze č. 12  budou vložené přílohy

z verze č. 11, č.j. 264/2017 pro výuku v 8. a 9. ročníku šk.roku 2018/2019

    •  Výstupy a kompetence ve všech předmětech, u nichž došlo ke změně časové dotace zůstávají stejne.

    •  na základě předchozího doporučení MŠMT, abychom využívali i žákovská donesená zařízení, která mohou

být využiva ve výuce se souhlasem pedagoga a v průběhu přestávek umožnit žákům přístup na internet.

V kontextu posledních událostí o kyberšikaně a zavedením GDPR, jsme nuceni znepřístupnit žákovskou WiFi

v době přestávek a zároveň dodržet pravidla GDPR..

    •  Ve školním  roce 2019/2020 budou všichni žáci základní školy vyučováni podle ŠVP ZV "Moje škola"

verze č. 13 č. j.: 407/2019 .

    •  Na základě diskuzí v předmětových komisích, metodickém sdružení a následně v koordinačním týmu a s

koordinátorem ŠVP ZV navrženy změny s ohledem na plnění výstupů a kompetencí v závislosti na časové

dotaci.

    •  Revizí ŠVP ZV "Moje škola" došlo po dohodě a kontrole obsahu učiva a splnění výstupů a kompetencí

v předmětu chemie

a zeměpis v devátém ročníku  ke změně v učebním plánu 9. ročníku takto: chemie v 9. ročníku - týdenní

hodinová dotace

se mění ze 2 vyučovacích hodin na 1 vyučovací hodinu.  Naopak dochází k navýšení časové dotace zeměpisu

v devátém ročníku z 1 hodiny na 2 týdně.

    •  Výstupy a kompetence ve všech předmětech, u nichž došlo ke změně časové dotace, zůstávají stejné.

V zeměpisu bude navýšení hodinové dotace využito na začlenění nových prvků a informací.
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5 Učební osnovy
Název školy Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Adresa 261 01 Příbram II, Jiráskovy sady 273

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje školaNázev ŠVP

1. 9. 2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré

jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa

základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní

správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat

výsledky svého poznávání.

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk

a Další cizí jazyk.

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale

jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého

jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních

i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému

dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám

sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k

formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s

porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí

výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k

nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících

se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého

jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému

myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení

potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.

dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k

zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i

předmětem poznávání.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické

znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat

literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé

recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které

mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život v mnoha

směrech (např. ve vztahu k životnímu prostředí). 

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako

doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy

jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje

celoživotního vzdělávání

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního

i kulturního bohatství

- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání

5.1  Jazyk a jazyková komunikace
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k

jazyku v rámci interkulturní komunikace

- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s

texty různého zaměření

- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe

sama

- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního

vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a

estetického vnímání

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,

sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve

kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně

týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže

komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu

informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,

bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět

konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky

týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na

podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a

je ochoten mu/jí pomoci.

5.1.1  Český jazyk a literatura

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

9 10 9 8 7

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

5 4 4 5

Charakteristika předmětu
Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského pomáhá žákům chápat svět kolem sebe a úspěšně se

dorozumívat s okolím.

Český jazyk se stává nejen nástrojem získávání informací, ale i předmětem poznání a komunikace. V literární

výchově žáci získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a dovednosti, které mohou pozitivně ovlivnit jejich

hodnotové orientace a schopnost nalézt a porozumět informacím z textů. Vyhledáváním a využitím přesných

informací obsažených v dokumentech získávají žáci dokumentovou gramotnost. Postupně tak rozvíjejí svoji

celkovou čtenářskou gramotnost.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Multikulturalita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

Jsme Evropané

Tématické okruhy

1. ročník
9 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• pokouší se číst s porozuměním slova, věty a krátké texty

• Kompetence komunikativní

• rozvíjí svou aktivní i pasivní slovní zásobu

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
opravuje chybně vyslovenou hlásku či slovo•
odlišuje sluchem i čtením krátké a dlouhé samohlásky•
rozlišuje psací a tiskací písmena malé i velké abecedy•
užívá nad dlouhými samohláskami čárku•
člení slova na slabiky, hlásky - ze slabik a hlásek skládá slova•
 třídí slova a používá je ve větách•
snaží se porozumět přečtené větě, opakuje ji•
orientuje se v  textu slyšeném i čteném, reprodukuje ho vlastními
slovy

•

rozlišuje význam slova podle délky samohlásky (např. kolik a kolík)•
vysvětluje význam známých slov a porovnává jej s významem
jiného slova

•

přiřadí k sobě slova opačného významu•
udržuje správné držení těla při psaní, správný úchop psacího
náčiní, naklání správně sešit

•

ovládá cviky pro uvolnění ruky před psaním a je schopen je
samostatně provést

•

dbá na úpravu v sešitě•
napíše všechny číslice•
pozná jednotlivá písmena ve vztahu k odpovídajícím hláskám•
píše psací písmena velké i malé abecedy a ví, jak je napojit ve
slovech

•

přepíše tiskací písmo do psané podoby, píše opisem psací písmo,
napíše diktát slov a jednoduchých vět

•

učí se rozlišovat začátek a konec věty•

Učivo
- sluchová analýza a syntéza slabik, slov a délky samohlásek
- malá a velká písmena psací a tiskací abecedy
- interpunkční znaménka
- nácvik čtení otevřené a zavřené slabiky, skupiny souhlásek,
slabikotvorných souhlásek, slov s -ě, slov se slabikami di, ti, ni
- hlasité a tiché čtení
- článek, nadpis, řádek, odstavec
- význam slova, přiřazování slov opačných
- základní návyky správného držení těla při psaní, správného úchopu
psacího náčiní, správného sklonu sešitu
- nácvik základních tahů písmen a číslic
- tvary písmen, napojování do slabik a slov
- opis, přepis, diktát slov a jednoduchých vět
- velké písmeno na začátku věty a zakončení vět

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sluchové vnímání hlásek ve slovech,
rozeznávání tvaru písmen

Rozvoj schopností poznávání

vyprávění o situacích na obrázku či prožitém
ději, činnosti

Kreativita

ztvárnění modelových situací

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Místo, kde žijeme
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

1. ročník

2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
samostatně čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem•
volí vhodné tempo a hlasitost řeči•
využívá znalosti hlasitého i tichého čtení•
naslouchá četbě a  přednesu•
rozlišuje a používá pojmy - pohádka, hádanka, báseň, kniha,
knihovna, knihkupectví, čtenář, básník, spisovatel, divadlo, herec

•

vyjadřuje kresbou nebo mluvou pocity z příběhu, své city•
memoruje básničku a recituje ji•
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči

•

vybírá podstatné informace z textu•
podílí se na dramatizaci pohádky, příběhu•
podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý děj a řadí obrázky
podle dějové posloupnosti

•

Učivo
- přípravná cvičení sluchová a zraková, správné čtení slabik
- uvědomělé čtení slov a krátkých vět, pokouší se o správnou
intonaci
- naslouchá četbě
- hlasité čtení ze Slabikáře, čítanky a dětských časopisů
- pojmy rozpočítadlo, říkanka, básnička, hádanka, pohádka
- pojmy loutkové divadlo, maňáskové divadlo, spisovatel, kniha,
ilustrace
- vyjádření pocitů z četby kresbou
- recitace krátké básničky a říkadla
- reprodukce přečteného a slyšeného textu
- orientace v textu
- dramatizace pohádky
- nácvik přiměřeného tempa řeci a správného dýchání
- převyprávění pohádky či příběhu podle obrázkové osnovy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání rozdílu tvaru písmen, sledování
děje, vyprávění, dramatizace

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Lidé a čas

přesahy z učebních bloků:

3. Komunikační a slohové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:
podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý děj a řadí obrázky
podle dějové posloupnosti

•

pozdraví, rozloučí se, omluví se, požádá o pomoc, poděkuje,
vyřídí krátký vzkaz

•

respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru•

Učivo
- komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba,
poděkování, blahopřání
- rozlišuje tykání a vykání
- seřadí obrázky podle dějové posloupnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dovednost umět se omluvit, pozdravit,
požádat a představit se

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

čtenářská gramotnostKnihovna Jana Drdy•

Soutěže
přednes básní dle vlastního výběruLiterární v přednesu•
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
10 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• pokouší se číst s porozuměním slova, věty a krátké texty

• Kompetence k řešení problémů

• sděluje vlastní výsledky

• Kompetence komunikativní

• rozvíjí svou aktivní i pasivní slovní zásobu

• vyslechne druhého

• dodržuje pravidla zdvořilého chování

• Kompetence sociální a personální

• učí se přijímat jedinečnost a odlišnost ostatních

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
vyslovuje pečlivě a správně všechny hlásky, opravuje chybně
vyslovenou hlásku či slovo

•

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk•
dodržuje hygienické návyky psaní•
užívá psací písmena velké i malé abecedy, správně je napojuje ve
slovech

•

napíše diktát jednoduchých vět•
dbá na úpravu v sešitě•
rozdělí slovo na konci řádku po slabikách•
rozlišuje souhlásky i samohlásky•
zdůvodní a  píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř
slova

•

odlišuje sluchem i čtením krátké a dlouhé samohlásky, zdůvodní
čárku a kroužek

•

rozliší slova opačného významu, přiřazuje ke slovu slovo
opačného významu

•

užívá pojmy slovo nadřazené, podřazené a slova souřadná,
prakticky určí tyto vztahy mezi slovy, vymyslí slovo v daném
vztahu

•

rozlišuje podstatné jméno a sloveso, používá je ve správných
tvarech

•

rozlišuje začátek a konec věty•
užívá základní spojky a spojovací výrazy, umí je prakticky použít•
jednoduché věty vhodně spojuje do souvětí•
rozlišuje druhy vět a sám tvoří vlastní•
odůvodní a  napíše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách•
rozlišuje slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě•
rozlišuje vlastní jména osob, zvířat, místní pojmenování•

Učivo
- věta a souvětí
- věta v mluvené i psané podobě
- spojení dvou i více vět, využití spojek
- druhy vět
- interpunkce na konci věty
- pořádek věty
- abeceda a řazení slov podle abecedy
- věta - slovo
- slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného významu
- pořádek slov ve větě
- slovo, slabika, hláska
- rozdělení hlásek - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
- samohlásky krátké, dlouhé
- souhlásky tvrdé a měkké, párové souhlásky na konci a uvnitř slov
- slabikotvorné r,l; slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- slabika jako nástroj pro dělení slov na konci řádku
- seznámení se s některými slovními druhy (podstatná jména,
slovesa, předložky)
- vlastní jména osob a měst
- základní hygienické návyky správného psaní
- tvary písmen a číslic

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

třídění slov do souborů dle určených pravidel

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

2. ročník

2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
využívá četbu jako zdroj poznatků•
volí vhodné tempo a hlasitost řeči•
dbá na správnou intonaci, hlasitost řeči, hovoří přiměřeným
tempem

•

vyjadřuje svůj názor, pocity, city•
vhodně vyžívá nonverbální prostředky komunikace•
zdokonaluje se v plynulosti hlasitého čtení a rychlosti tichého čtení•
správně dýchá, přirozeně frázuje a volí přiměřené tempo•
naslouchá přednesu,memoruje básničku a recituje ji•
orientuje se v textu, vyhledává odpovědi na otázky, hledá klíčová
slova

•

dramatizuje jednoduchý text•

Učivo
- čtení pozorné, plynulé jednoduchých vět
- přirozená intonace
- hlasité i tiché čtení s porozuměním
- výtvarný doprovod k textu, ilustrátor knihy
- orientace ve čteném textu
- dramatizace pohádky
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
- poslech četby poezie a prózy
- přednes básniček, říkanek
- báseň, verš, rým, rytmus
- řešení hádanek
- seznámení s knihou o přírodě a o věcech
- divadlo - herec, divák, maňásky, loutky
- rozvíjení znělého hlasu
- nácvik přiměřeného tempa řeci a správného dýchání
- domýšlení jednoduchých příběhů
- praktické a věcné naslouchání
- porozumění pokynům
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dramatizace pohádky

Kreativita

přednášení básní

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
Ilustrace, ilustrátoři

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás

Výtvarná výchova

Ilustrace, ilustrátoři

3. Komunikační a slohové útvary
Očekávané výstupy

žák:
užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování, uplatňuje pravidla
slušného vystupování

•

poznává základní pravidla telefonického rozhovoru•
zjednodušeně vypráví vlastní zážitky,  pracovní postup; volí při
tom vhodná slova

•

napíše adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání•
řadí věty v textu podle posloupnosti děje•
odlišuje názvy verš, rým, básnička, říkanka, pohádka, příběh•

Učivo
- základní formy společenského styku: adresa,oslovení,
pozdrav,poděkování,omluva,prosba, blahopřání, pozvánka
- děj - základ vypravování
- využívání jednoduché osnovy
- jednoduchý popis

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vypravování jednoduchého příběhu a
skládání osnovy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

čtenářská gramotnostKnihovna Jana Drdy•

Soutěže
přednes básní dle vlastního výběruLiterární v přednesu•
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
9 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

• poznává svou chybu a snaží se ji opravit

• Kompetence komunikativní

• vyslechne druhého

• Kompetence sociální a personální

• chápe zásady týmové práce a je ochoten přijmout určitou roli

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk•
pracuje podle zadání v učebnici•
určuje kořen slova a  k danému slovu přiřazuje slovo příbuzné•
vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách,
nachází k nim slova příbuzná, odůvodňuje pravopis i/y

•

zdokonaluje se v určování rodu a čísla u  podst. jm.•
zdokonaluje se v určování osoby, čísla a času sloves v
oznamovacím způsobu

•

zdokonaluje se v určování většiny slovních druhů•
rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací; zná a
správně používá tečku, vykřičník, otazník

•

vyhledává ve větách základní skladební dvojice•
využívá základní spojky a spojovací výrazy•
rozliší věty a souvětí, určí počet vět v souvětí, jednotlivé věty
spojuje do souvětí

•

Učivo
- věta a souvětí
- spojování vět; spojky a jejich funkce, spojovací výrazy
- interpunkce na konci věty
- slovo a skutečnost
- slova významem podobná, protikladná, příbuzná
- hláskosloví
- vyjmenovaná slova a  slova k nim příbuzná
- poznávání slovních druhů, ohebné a neohebné
- vlastní jména
- mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves ( rod, číslo, pád,
osoba, čas)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

třídění slov do skupin podle daných kritérií

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

3. ročník
At school (ve škole)
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení a v četbě s
porozuměním, dbá na správnou intonaci

•

využívá četbu jako zdroj poznatků•
memoruje básničku a recituje ji•
čte samostatně knihy a vypráví o svých pocitech•
rozlišuje a používá pojmy - pohádka, hádanka, říkanka, báseň,
sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, čtenář, básník,
spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec, jeviště, hlediště, režisér,
hlavní postavy

•

orientuje se literárních druzích a v žánrech - poezie a próza
(rozlišuje je), pověst, povídka, pohádka, bajka

•

zdokonaluje se v psaní krátkého textu v próze či poezii, dodržuje
slovosled

•

orientuje se v textu, vyhledává odpovědi na otázky, hledá klíčová
slova

•

dramatizuje jednoduchý text•
hledá podstatné informace v textu•
text podle zadání přetransformuje•

Učivo
- čtení pozorné, plynulé, členění textu, intonace
- rychlé čtení tiché
- četba jako zdroj poznatků a prožitků
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
- domýšlení příběhu
- orientace v dětské knize
- besedy o knihách, charakteristika literární postavy, atmosféra děje
- výtvarný doprovod k textu
- dramatizace
- přednes básně
- využití poezie, prózy, divadla
- orientační prvky v textu
- věcné čtení
- praktické a věcné naslouchání
- porozumění pokynům
- komunikace citů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

volná reprodukce přečteného textu

Rozvoj schopností poznávání

domýšlení příběhu

Kreativita

přednášení básní

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Místo, kde žijeme
Rozmanitost přírody

Výtvarná výchova

Ilustrace, ilustrátoři.

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

3. ročník
At happy house  (doma)

Člověk a jeho svět

Lidé kolem nás
Lidé a čas

Výtvarná výchova

Ilustrace, ilustrátoři.

3. Komunikační a slohové útvary
Očekávané výstupy

žák:
vypravuje podle osnovy•
naslouchá druhému, vyjadřuje svůj názor, pocity•
pozdraví, rozloučí se, omluví se, požádá o pomoc, poděkuje,
vyřídí krátký vzkaz

•

využívá znalostí o  základních  pravidlech telefonického rozhovoru•
vhodně využívá nonverbální prostředky komunikace•
dbá na správnou posloupnost děje při popisu či vyprávění, tvoří
jednoduchá sdělení

•

napíše adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání•
vytváří věty s využitím vhodných jazykových i zvukových
prostředků

•

seřadí věty v textu•

Učivo
- stylizace, kompozice
- členění jazykového projevu
- souvislé jazykové projevy
- otázky a odpovědi
- reprodukce textu podle obrázkové osnovy
- jednoduchá osnova
- popis jednoduchých předmětů
- společenský styk a komunikace: adresa, pozdrav, blahopřání,
pozvánka, krátký dopis, uvítání, rozloučení, oslovení, omluva, prosba

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

psaní blahopřání, jednoduchého dopisu

Rozvoj schopností poznávání

vytváření otázek a odpovědí

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

čtenářská gramotnostKnihovna Jana Drdy•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

3. ročník

Soutěže
přednes básní dle vlastního výběruLiterární v přednesu•

4. ročník
8 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

• vědomě pracuje na svém zlepšení

• snaží se rozlišovat důležité informace a cíle od méně důležitých

• Kompetence komunikativní

• vyhledává nové informace v různých zdrojích samostatně i ve skupině, s pomocí učitele s

nimi dále pracuje

• osvojuje si základy asertivity

• Kompetence sociální a personální

• neodmítá názory ostatních, nebojí se požádat o pomoc, dokáže pomoci slabšímu

• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
dbá na správné tvary písmen a úpravu např. poznámek a zápisů v
sešitech

•

rozezná pojmy kořen, přípona, předpona, koncovka, hledá je ve
slově a snaží se využít této znalosti pro pravopis

•

rozlišuje slovní druhy, v mluveném projevu využívá gramaticky
správné tvary slov, určuje základní mluvnické kategorie sloves a
podstatných jmen

•

je seznámen s pojmy podmět a přísudek, vyhledává je ve větě,
poznává neúplnou zákl. skladební dvojici

•

využívá znalostí o větě jednoduché a souvětí, přetváří větu
jednoduchou v souvětí s využitím vhodných spojovacích výrazů,
vymýšlí takové věty

•

rozezná většinu spojovacích výrazů a snaží se je vhodně využívat
v projevu mluveném i psaném

•

používá gramatická pravidla při psaní i/y ve slovech
vyjmenovaných a slovech jim příbuzných a v koncovkách
podstatných jmen

•

zdokonaluje se v určení základní skladební dvojice•
uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

•

Učivo
- spisovné tvary slov v psaném a mluveném projevu
- význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná, slova
opačného a stejného významu (synonyma a   antonyma),
citově zabarvená
- správné tvary písma při respektování osobního rukopisu
- úprava psaného textu
- stavba slov - kořen, předpona, přípona, koncovka
- vyjmenovaná slova a slova příbuzná
- určování slovních druhů
- vzory podstatných jmen
- slovesné způsoby
- stavba věty - věta jednoduchá a souvětí, vhodné spojovací
výrazy
- základní skladební dvojice - podmět a přísudek - shoda
- přímá řeč a věta uvozovací
- mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen
- základní skladební dvojice
- věta a souvětí
- spojovací výrazy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvoření souborů slov, tvoření větných celků,
doplňování tabulek s mluvnickými
kategoriemi

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Lidé kolem nás

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

4. ročník
Welcome back! (vítejte zpět)
Happy families (šťastné rodiny)
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

4. ročník

2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
čte tiše, hlasitě a uvědoměle, snaží se o správnou intonaci•
popíše znaky pohádek a pověstí, objasní význam, vznik a způsoby
šíření pohádek a pověstí

•

orientuje se v ději, domýšlí literární příběhy, dramatizuje je a
využívá k dramatizaci loutky

•

reprodukuje a tvoří krátké texty•
v textu vyhledává přímou řeč•
pozná bajku a dobrodružnou literaturu, vyzná se v ději, hodnotí
hlavní postavy, sestavuje osnovu

•

snaží se výrazně recitovat přiměřené texty – básně•
pokouší se o vlastní tvorbu básní či krátkého literárního textu•
rozlišuje a používá pojmy - pohádka, hádanka, říkanka, báseň,
sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, čtenář, básník,
spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec, jeviště, hlediště, režisér,
hlavní postavy

•

orientuje se literárních druzích a v žánrech - poezie a próza
(rozlišuje je), pověst, povídka, pohádka, bajka

•

sdílí své prožitky  a pochopení četby s dalšími čtenáři•

Učivo
- správné a výrazné hlasité čtení - správná technika čtení
- tiché a uvědomělé čtení
- volná reprodukce textů
- tvorba vlastních textů
- pohádky a pověsti jako zdroj zážitků, poznatků o přírodě, zvířatech
a lidech
- orientace v ději
- znaky pohádek a pověstí
- bajky a dobrodružná literatura, jejich znaky, dějová a časová
posloupnost
- hlavní postavy a jejich hodnocení
- dramatizace, nácvik scénky, krátkého děje
- přímá řeč
- výrazný přednes - recitace
- vlastní tvorba básní
- pojmy - poezie, báseň, rým, verš, sloka, přirovnání, hádanka,
říkanka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dramatizace textů

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Lidé a čas

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Lidé a čas

Výtvarná výchova

Volné a užité výtv. umění, architektura

3. Komunikační a slohové útvary
Očekávané výstupy

žák:
na přiměřené úrovni vypráví zážitek, příběh apod. písemnou a
ústní formou

•

vede rozhovor s druhým o jejich potížích, přemýšlí nad konkrétní
pomocí

•

využívá správné významy slov•
zdokonaluje se ve vyprávění podle osnovy, sestaví jednoduchou
osnovu,  tvoří nadpisy, člení text

•

uplatňuje pravidla telefonování, oslovení, společenského styku•
na přiměřené úrovni popíše pracovní postup, zvíře, věc, osobu•
nachází podstatné znaky a informace v popisu•
zdokonaluje se ve vyplňování jednoduchých tiskopisů a používá
přitom hůlkové písmo, napíše SMS zprávu

•

rozpoznává spisovné a nespisovné tvary slov a vhodně je využívá
v různých komunikačních situacích

•

Učivo
- vypravování zážitků z prázdnin - následnost děje
- osnova, nadpis, členění projevu
- vypravování podle osnovy, sestavení osnovy s časovou
posloupností
- popis zvířete, věci, osoby, jednoduchého pracovního postupu
- určování podstatných znaků a informací
- formy společenského styku ( adresa, dopis,pohled, telefonování,
SMS zprávy)
- vyplnění poštovní poukázky, doručenky, zásilky, průvodky
- nácvik hůlkového písma
- písemné a ústní přání, požádání a poděkování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

čtenářská gramotnostKnihovna Jana Drdy•

Soutěže
přednes básní dle vlastního výběruLiterární v přednesu•
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
7 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

• využívá své poznatky a dovednosti v jiných předmětech

• zúčastňuje se různých soutěží

• zapojuje se aktivně do práce a snaží se hledat další informace v literatuře a médiích

• Kompetence k řešení problémů

• navrhuje možnosti řešení problému

• Kompetence komunikativní

• stručně shrne klíčové myšlenky v logickém sledu

• kultivovaným způsobem obhajuje svůj názor,diskutuje o něm a citlivě reaguje na názory

ostatních

• vyhledává nové informace v různých zdrojích samostatně i ve skupině, s pomocí učitele s

nimi dále pracuje

• seznamuje se s technickými prostředky komunikace a s některými dovede pracovat

• Kompetence sociální a personální

• vymezuje kriteria splnění úkolů

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
určí pojmy kořen, přípona, předpona, koncovka, hledá je ve slově
a snaží se využít této znalosti pro pravopis

•

rozezná pojmy podmět a přísudek, vyhledává je ve větě, poznává
neúplnou zákl. skladební dvojici

•

rozlišuje větu a souvětí,  přetváří větu jednoduchou v souvětí s
využitím vhodných spojovacích výrazů,  sám takové věty vymýšlí

•

rozezná většinu spojovacích výrazů a snaží se je vhodně využívat
v projevu mluveném i psaném

•

používá gramatická pravidla při psaní i/y ve slovech
vyjmenovaných a slovech jim příbuzných a v koncovkách
podstatných jmen, zdůvodňuje psaní i/y v koncovkách přídavných
jmen (tvrdých a měkkých) a v příčestí minulém

•

určí základní skladební dvojici, shodu přísudku s podmětem
využívá pro pravopis

•

rozpoznává spisovné a nespisovné tvary slov a vhodně je využívá
v různých komunikačních situacích

•

poznává všechny slovní druhy, užívá osobních zájmen ve
správných tvarech

•

vyhledává informace v encyklopediích a slovnících, využívá
poznatků z četby v další školní činnosti

•

zdokonaluje se v užívání přímé řeči v mluveném i psaném projevu•
uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

•

Učivo
- stavba slov - kořen, předpona, přípona, koncovka
- spisovné tvary slov v psaném a mluveném projevu
- koncovky přídavných jmen
- koncovky v příčestí minulém - shoda přísudku s podmětem
- slovní druhy - skloňování osobních zájmen
- druhy číslovek - seznámení
- základní skladební dvojice
- podmět-holý, rozvitý, nevyjádřený, několikanásobný
- věta a souvětí
- spojovací výrazy
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce se slovníkem spisovné češtiny, s
pravidly, korektury textů, pravopisná cvičení

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

5. ročník
Friends and family (kamarádi a rodina)

přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
rozliší různé literární žánry, zná pojmy spisovatel a ilustrátor,  zná
některé významné osobnosti české literatury, vyhledává a
zaznamenává si informace z textu

•

zdokonaluje  se ve správné a výrazné četbě,  užívá přímé řeči v
dramatizaci krátkých textů,  volně reprodukuje  přečtený text,
sestaví osnovu přečteného textu,  v textu vyhledává informace a
zaznamenává je, vede si čtenářský deník

•

dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, maňásky, domýšlí
literární příběhy; navštěvuje divadelní a filmová představení a
beseduje o nich

•

vysvěltuje pojmy: poezie, báseň, rým, verš, sloka,  přirovnání,
hádanka, říkanky, výrazně recituje básně, přednáší literární texty
(jednoduché)

•

sdílí své prožitky  a pochopení četby s dalšími čtenáři•

Učivo
- výrazné čtení uměleckých textů,četba jako zdroj nových prožitků
- studijní čtení naukových textů, četba jako zdroj informací a nových
poznatků
- volná reprodukce textů, hlavní myšlenka literárního díla či ukázky,
klíčová slova a pojmy
- ilustrace různých výtvarníků
- tvorba vlastních textů
- čas a prostředí děje, hlavní postavy a jejich hodnocení
- divadlo, film a televizní tvorba, besedy o knihách
- poznávání významných osobností české literatury, hudby
a výtvarného umění a vyhledávání informací o nich
- dramatizace, nácvik scénky, krátkého děje, přímá řeč
- výrazný přednes - recitace
- vlastní tvorba básní
- pojmy - poezie, báseň, rým, verš, sloka, přirovnání, přenášení
významů, lyrika, epika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

čtenářské deníky, čtenářská dílna

Rozvoj schopností poznávání

dramatizace textu

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

práce s dětskými časopisy

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Komunikační a slohové útvary
Očekávané výstupy

žák:
předvede telefonování v různých modelových situacích•
zdokonaluje se ve srozumitelném a jasném vyjadřování•
reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé
výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku

•

napíše pohled, dopis, SMS zprávu, vyplňuje tiskopisy•
vypráví zážitek, příběh písemnou i ústní formou•
vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě
empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

•

vypráví podle osnovy a sám osnovu sestavuje•
napíše pozvánku na různé společenské akce•
na přiměřené úrovni popíše pracovní postup, zvíře, věc, osobu•
používá a chápe osnovu•
napíše a podá inzerát•
sestaví zprávu a oznámení•
jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích,
především v rodině a v kolektivu třídy

•

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit  jejich
nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně

•

Učivo
- zásady společenského styku - telefonování, tiskopisy,
dotazníky, pozvánka
- vypravování
- popis pracovního postupu, předmětu, děje
- dopis
- SMS zpráva, e-mail
- zpráva a oznámení pro veřejnost
- inzerát
- asertivní chování
- iniciativa
- pozitivní hodnocení druhých
- sebepojetí
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření modelových situací

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Informatika

5. ročník
Zpracování a využití informací

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Lidé a čas

Výtvarná výchova

Volné a užité výtv. umění, architektura
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

5. ročník

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

čtenářská gramotnostKnihovna Jana Drdy•

Soutěže
přednes básní dle vlastního výběruLiterární v přednesu•

6. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

• vypracuje jednoduchý úkol s využitím jiných zdrojů

• s pomocí učitele si uvědomí chybu

• Kompetence k řešení problémů

• s pomocí učitele pojmenuje problém a odhadne, co jej způsobuje

• Kompetence komunikativní

• určí klíčová slova v textu či promluvě

• k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků

• spolupodílí se na utváření pravidel komunikace

• Kompetence sociální a personální

• zdržuje se posměšků nebo opovržení nad prací druhých

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• učí se vést přehledné záznamy o zadaných úkolech a pracovat s nimi

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich
užití

•

pracuje s Pravidly českého pravopisu, SSČ, SMČ•
správně třídí slovní druhy, zná mluvnické kategorie•
správně skloňuje a časuje•
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá ve vhodných
komunikačních situacích

•

v písemném projevu uplatňuje pravopis lexikální a morfologický•
rozpoznává základní a rozvíjející větné členy•
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova•

Učivo
- rozvrstvení národního jazyka
- seznámení s jazykovými příručkami
- tvarosloví
- skladba
- zvuková stránka jazyka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání a opravy chyb v textu a
zdůvodnění pravopisu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

6. ročník

2. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
dorozumívá se kultivovaně a výstižně jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci

•

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem

•

využívá základů studijního čtení - vyhledává klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří výpisky nebo výtah z
přečteného textu

•

Učivo
- vypravování
- dopis, zpráva, oznámení
- rozlišení a vhodné užití formálního a neformálního stylu
- různé komunikační prostředky
- komunikace verbální, neverbální
- popis
- vyplňování jednoduchých tiskopisů
- pozvánka, objednávka, přihláška a inzerát

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hodnocení práce v kolektivu třídy

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

rozbor ukázek z denního tisku a časopisu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

vytvoření aktuálního článku do školních
novin, psaní žádosti řediteli školy

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Život v rodině
Život ve škole

přesahy z učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Textový editor (Word)

Výchova k občanství a ke zdraví

Život v rodině
Život ve škole

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
reprodukuje přečtený text•
rozlišuje základní literární žánry•
formuluje ústně dojmy ze své četby•
tvoří vlastní literární text podle svých schopností•

Učivo
- charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, drama)
- seznámení s jednotlivými žánry – pověsti, báje různé formy poezie
a prózy, povídky s různou tematikou (život dětí, zvířata, příroda
a humor, fantazie)
- tvořivá činnost podle probíraných druhů, dramatizace, vlastní
ilustrace k literárním textům
- volná reprodukce přečteného textu, reprodukce hlavních myšlenek
- obrazná pojmenování
- kritické čtení předloženého textu
- společná četba podle výběru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vlastní tvorba - Napiš básničku, krátkou
povídku

Kreativita

představujeme své literární hrdiny

Poznávání lidí

hodnocení činů literárních hrdinů

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

porovnání knižní předlohy a filmové
adaptace díla o indiánech

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

komunikační cvičení o problémech přírody
na základě textu v čítance

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

Výchova k občanství a ke zdraví

Život v rodině
Život ve škole
Naše vlast

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

Výchova k občanství a ke zdraví

Život v rodině
Život ve škole
Naše vlast

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

seznámení s historickými dokumenty městaNávštěva Okresního

archivu Příbram

•

bibliografická výchovaNávštěva okresní

knihovny

•

společenské chování, druhy dramatu, písemné zpracování vlastního hodnoceníDivadelní představení•
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
4 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vlastní četbou si upevňuje gramatické dovednosti

• umí pracovat s chybou, s pomocí učitele, hledá její nápravu

• Kompetence komunikativní

• při ústním vyjadřování používá jednoznačná a výstižná pojmenování

• s porozuměním textu zpracuje samostatně výpisky z textu, správně je strukturuje

• verbálně i neverbálně dává najevo porozumění pro pocity druhých

• Kompetence sociální a personální

• vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku

• Kompetence pracovní

• vede přehledné záznamy o zadaných úkolech

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
samostatně pracuje s jazykovými příručkam•
rozlišuje a příklady z textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření slov

•

tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá ve vhodných
komunikačních situacích

•

využívá znalostí o jazykové normě (umí pracovat s chybou)•
správně třídí slovní druhy•
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

•

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a v jednoduchém
souvětí

•

Učivo
- nauka o významu slov
- nauka o tvoření slov
- tvarosloví
- skladba
- pravopis
- souhrnná cvičení

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření vlastního přehledu o základních
pravidlech české mluvnice

Kreativita

výběr vhodných jazykových příruček ke
splnění zadaného úkolů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

2. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci

•

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně
využívá verbálních a neverbálních prostředků řeči

•

vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky

•

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel•
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně využívá spisovné
jazykové prostředky podle komunikační situace

•

vytváří koherentní text s mezivětným navazováním•

Učivo
- popis
- vypravování
- charakteristika
- líčení
- výtah
- výpisky
- životopis
- referát

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznáváme se navzájem, charakterizujeme
spolužáky

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhodnocení odborných textů v časopise
ABC

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Textový editor (Word)

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Rodina

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Rodina

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
reprodukuje přečtený text a vlastními slovy interpretuje smysl díla•
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, divadelního nebo
filmového představení

•

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává jejich funkci a
uvádí významné představitele

•

tvoří vlastní literární text podle svých schopností•

Učivo
- literární druhy a žánry
- báje, mýty, pohádka, bajka
- počátky české literatury
- fantazie, o životě dětí,
o zvířatech
- tvořivá činnost podle probíraných druhů
- volná reprodukce přečteného textu, reprodukce hlavních myšlenek
- kritické čtení předloženého textu
- básnické prostředky
- obrazná pojmenování
- rým
- společná četba podle výběru
- Bible
- Ich forma, Er forma

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Velcí sportovci - O. Pavel

Poznávání lidí

Velcí sportovci - O. Pavel

Mezilidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Velcí sportovci - O. Pavel

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Bylo, nebylo - ověřování informací z
beletristických textů

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

Výchova k občanství a ke zdraví

Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Rodina

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Křesťanství a středověká Evropa

Výchova k občanství a ke zdraví

Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Rodina

Výtvarná výchova

Ověřování komunikačních účinků

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

dramatická výchovaExkurze do Divadla A.

Dvořáka Příbram

•

bibliografická výchovaNávštěva okresní

knihovny

•
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5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

7. ročník

společenské chování, druhy dramatu, písemné zpracování vlastního hodnoceníDivadelní představení•

8. ročník
4 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vlastními slovy vyjádří obsah získaných poznatků a využívá je v praxi

• Kompetence k řešení problémů

• volí vhodné způsoby řešení problému

• Kompetence komunikativní

• své sdělení vyjádří písemně uceleně se souvislou stavbou vět, souvětí, odstavců a celého

textu

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce

• přistupuje zodpovědně k plnění svých  úkolů v pracovní skupině

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
žák dokáže číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit,
rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu

•

prohlubuje si osvojování spisovné podoby českého jazyka•
rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby•
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech•
rozvíjí aktivní slovní zásobu•
spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova, zvládá jejich pravopis•
samostatně pracuje se slovníkem cizích slov, SSČ, SMČ•
správně užívá tvarů cizích vlastních jmen•
využívá znalostí z tvarosloví při tvorbě jazykových projevů•
využívá poznatků o jazyce ke gramaticky a věcně správnému
písemnému projevu

•

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a
morfologický

•

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí•
v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický•
rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich užití•
zaměřuje se na zvyšování úrovně jazykového vyjadřování a
jazykovou kulturu

•

odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně užívá spisovnou
češtinu vzhledem ke komunikačním záměrům (pracuje s chybou)

•

Učivo
- obohacování slovní zásoby
- tvarosloví
- slovesný vid
- pravopis
- skladba
- obecné výklady o českém jazyce
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření co nejdelšího souvětí o daném
obrázku

Kreativita

vyhledávání chyb v textu a odůvodnění
pravopisu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vytvoření myšlenkové mapy indoevropských
jazyků

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s odborným textem - čte s porozuměním•
osvojuje si základy studijního čtení – formuluje hlavní myšlenky
textu

•

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení•
pokouší se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního postoje ke
sdělovanému obsahu

•

vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení, při
tvůrčích činnostech i v praktickém životě

•

rozpozná manipulativní komunikaci v masmediích•

Učivo
- výtah
- charakteristika literární postavy
- výklad
- líčení
- úvaha
- souhrnné poučení o slohu

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání nejzajímavější reklamy v
denním tisku, na internetu, v televizním
vysílání

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

napsání článku do regionálního tisku o
průběhu akce

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Textový editor (Word)

Praktické činnosti

Svět práce

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, divadelního nebo
filmového představení a názory na umělecké dílo

•

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí literární teorie

•

vyhledává informace v různých informačních zdrojích, ve školním
informačním centru a v knihovně

•

jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla

•

Učivo
- typické žánry a jejich představitelé
- jazyk literárního díla- jazykové a zvukové prostředky poezie (rým,
rytmus)
- struktura literárního díla
- epos, balada, povídka, epigram, deník, komiks
- drama
- biografická literatura faktu, biograf. román, cestopis-kronika,
pověst, legenda romantická povídka, román dobrodružná a sci-fi
liter.
- společná četba podle výběru
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledání hlavní myšlenky v textu

Rozvoj schopností poznávání

porovnání chování hrdinů ukázek

Mezilidské vztahy

porovnání chování hrdinů ukázek

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

shromáždění informací o životě v Jihoafrické
republice a vysvětlení pojmu apartheid

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

porovnání četby knihy s jejím filmovým
zpracováním

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

porovnání četby knihy s jejím filmovým
zpracováním

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby
Modernizace společnosti

Výchova k občanství a ke zdraví

Osobnost

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

8. ročník
Modernizace společnosti

Výchova k občanství a ke zdraví

Osobnost

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

bibliografická výchovaNávštěva okresní

knihovny

•

společenské chování, druhy dramatu, písemné zpracování vlastního hodnoceníDivadelní představení•

seznámení s význ. osobnostmi literárního a kulturního životaExkurze na Vyšehrad,

Slavín

•

9. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• rozpozná, jaké metody a způsoby učení jsou pro něj nejefektivnější, a vědomě je používá

• používá liteárněvědní poznatky při chápání čteného textu

• Kompetence k řešení problémů

• získané informace z různých zdrojů logicky uspořádá a posoudí jejich věrohodnost

• Kompetence komunikativní

• v ústnm  projevu se vyjadřuje uceleně, srozumitelně a kultivovaně

• k názorům druhých zaujme nesouhlasné nebo kritické stanovisko konstruktivním

způsobem

• Kompetence sociální a personální

• hodnotí práci svého týmu, jednotlivce i sebe podle kriterií vytvořených skupinou

• Kompetence pracovní

• je schopen používat osvojené poznatky v praxi
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
využívání aktivní slovní zásoby k výstižnému vyjadřování,
souvislému a kultivovanému projevu

•

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova•
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby, zásady tvoření českých slov

•

samostatně pracuje s jazykovými příručkami•
správně třídí slovní druhy a  vědomé je používání ve vhodných
komunikačních situacích

•

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace

•

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

•

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí

•

umí aplikovat při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady
českého pravopisu a spisovné výslovnosti

•

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu•

Učivo
- slovní zásoba a význam slov
- nauka o tvoření slov
- tvarosloví
- skladba
- pravopis
- zvuková stránka jazyka
- obecné výklady o jazyce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání příkladů různých útvarů
českého jazyka

Rozvoj schopností poznávání

luštění křížovek

Kreativita

vyhledávání chyb v textu a zdůvodnění
pravopisu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Občan

přesahy z učebních bloků:

2. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně užít
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
záměru

•

vhodně se zapojuje do diskuse, řídí ji a ve svých výstupech
využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

•

v mluveném a psaném projevu vhodně užívá verbálních i
nonverbálních komunikačních prostředků

•

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 vlastních dispozic a
osobních zájmů

•

komunikuje kultivovaně, výstižně volí vhodné jazykové prostředky•
získaná fakta si ověřuje v různých informačních zdrojích•
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení

•

k manipulativní komunikaci v masmediích zaujímá kritický postoj•

Učivo
- výklad
- popis
- popis pracovního postupu
- popis uměleckého díla
- subjektivně zabarvený popis
- charakteristika – povaha, schopnosti, zájmy
- vypravování
- úvaha
- proslov
- diskuse
- funkční styly
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1  Český jazyk a literatura
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyprávění kapitoly ze své oblíbené knížky

Kreativita

vyprávění kapitoly ze své oblíbené knížky

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

diskuse o nejčastějších příčinách imigrace

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

porovnání textu v denním tisku

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

diskuse o sledovaném pořadu

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

vyhledávání slohových útvarů v denním tisku
a jejich řazení k jednotlivým stylům

Stavba mediálních sdělení

porovnání textu v denním tisku

Fungování a vliv médií ve společnosti

vyhledávání slohových útvarů v denním tisku
a jejich řazení k jednotlivým stylům

Tvorba mediálního sdělení

diskuse k tématům, která tě zajímají

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Pracovní poměr

přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora•
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty

•

uvádí základní literární směry a jejich představitele v české a
světové literatuře

•

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování

•

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie

•

vyjadřuje ústně i písemně dojmy z četby, divadelních a filmových
představení a formuluje názory na umělecké dílo

•

Učivo
- hlavní vývojová období národní a světové literatury
- renesance, baroko, klasicismus, realismus
- moderna, avantgarda
- literatura 20. stol.
- struktura a jazyk literárního díla
- literatura umělecká a věcná
- interpretace literárního textu, vytváření vlastních textů, dramatizace
- společná četba podle výběru

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

hledání hlavních myšlenek v textu

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

seznámení spolužáků s knihou vybraného
světového autora

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

porovnání četby knihy a jejího filmového
zpracování

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

porovnání četby knihy a jejího filmového
zpracování

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

porovnání četby knihy a jejího filmového
zpracování

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství a ke zdraví

Občan a právo

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Moderní doba

Výchova k občanství a ke zdraví

Občan
Výtvarná výchova

Uplatňování subjektivity
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

společenské chování, druhy dramatu, písemné zpracování vlastního hodnoceníDivadelní představení•

seznámení se životem a rvorbou K. ČapkaExkurze Památník

Karla Čapka Strž

•

Soutěže
prohloubení a ověření znalostí žáků posledního ročníku ZŠOlympiáda v českém

jazyce

•

5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

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

3 3 4

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

3 3 3 4

Charakteristika předmětu
Předmět je zaměřen na ucelené a systematické rozvíjení komunikativních dovedností v anglickém jazyce. Vytváří se a prohlubuje slovní

zásoba, jazykový syntax konverzační dovednosti spolu s písemným projevem.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Stavba mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Ekosystémy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita

Mezilidské vztahy

Komunikace

Poznávání lidí

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Multikulturalita

Kulturní diference

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
3 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního zdokonalení

• rozumí standardně užívaným termínům a symbolům

• Kompetence k řešení problémů

• rozpozná, zda již podobný problém viděl

• Kompetence komunikativní

• vyslechne druhého

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti vzhledem k věku

1. Welcome (úvod)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální podporu

•

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

•

zopakuje a používá slova a slovní spojení, se kterými se setkal v
průběhu výuky

•

Učivo
- osvojuje si základní výslovnostní návyky
- základní zdvořilostní fráze
- číslovky 1 - 10

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

interaktivní rozhovory s otázkami a
základními zdvořilostními frázemi

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Číselný obor 0 – 1 000

přesahy z učebních bloků:

2. At school (ve škole)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální podporu

•

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení•

Učivo
- škola
- školní pomůcky
- barvy
- jednoduché otázky
- seznamování se základními gramatickými strukturami a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení
a porozumění)
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- základní výslovnostní návyky

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

text a poslechový materiál o zvyklostech v
britské škole

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Jazyková výchova

Výtvarná výchova

Malba

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

3. ročník

3. At happy house  (doma)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a pečlivou výslovností, reaguje na ně verbálně i
neverbálně

•

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy•

Učivo
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní
zásobu v tematickém okruhu
- domov
- hračky
- Yes, it is. / No, it isn´t
- užití it / this
- jednoduché pokyny a povely
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba obrázkových slovníčků

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

text a poslechový materiál o Londýnu

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Čtení a literární výchova

přesahy z učebních bloků:

4. At the shop ( v obchodě)
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovanému tématu

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•

Učivo
- nákupy
- jídlo
- slovní zásoba  temat. okruhu – jídlo, nákupy
- dotazování se na oblíbenost jídla
- jednoduché otázky a odpovědi s použitím  slovesa do, can
- jednoduché fráze v obchodě, dotazování se na cenu
- práce se slovníkem

 

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

textové a filmové materiály o stravování ve
Velké Británii

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

5. At the park (v parku)
Očekávané výstupy

žák:
zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
- volný čas
- příroda
- slovní zásoba- žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v tematickém okruhu sportovní potřeby
- užití slovesa  have got (otázka /odpověď)
- číslovky 11 - 20

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

text a poslechový materiál o typech dopravy
a jejich vlivu na životní prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

3. ročník
Číselný obor 0 – 1 000

Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě

přesahy z učebních bloků:

6. Greg´s  flat (u kamaráda)
Očekávané výstupy

žák:
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného z okruhu bydlení

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaného tématu a
podobné otázky pokládá

•

Učivo
- domov
- bydliště
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní
zásobu v tematickém okruhu bydlení -  nábytek a názvy místností
- předložky místa
- tvoření otázek se slovem where
- vazba there is / there are
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce s textem o přátelství a mezilidských
vztazích

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

práce s textem o britském venkově

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

společná tvorba obrazových map (plán bytu)

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. In the street (na ulici)
Očekávané výstupy

žák:
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkajících se
osob

•

napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

•

Učivo
- osoby- popis  a charakteristika
- přídavná jména

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sociální interakce v rámci rozhovoru,
respektování individuálních specifik

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. In the playground (na hřišti)
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovanému tématu

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se osob a volného času•

Učivo
- oblékání
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní
zásobu v tematickém okruhu oblékání
- přivlastňovací přídavná jména – dotazování se na majitele
předmětu
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce s textem a poslechovým materiálem o
kamarádství

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

práce s textem o klubových uniformách
školáků ve Velké Británii

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. At the sports centre (ve sportovním centru)
Očekávané výstupy

žák:
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se
volného času, lidského těla

•

Učivo
- volný čas
- slovní zásoba- žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v tematickém okruhu lidské tělo, sport
- pokyny při hrách a sportu
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba obrázkových slovníčků

Kreativita

práce s materiálem o zdravém životním stylu

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. ročník
3 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního zdokonalení

• rozumí standardně užívaným termínům a symbolům

• používá ustálená slovní spojení jazyka, který se učí

• Kompetence komunikativní

• rozvíjí svou aktivní i pasivní slovní zásobu

• používá termíny jazyka, který se učí

• Kompetence sociální a personální

• aktivně a pozitivně přispívá k práci skupiny

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti vzhledem k věku

1. Welcome back! (vítejte zpět)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální podporu

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

•

Učivo
- abeceda
- hláskování slov
- fonetické znaky
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- rozhovor (tvoření otázek a odpovědí)
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

interaktivní rozhovory s otázkami

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Jazyková výchova

přesahy z učebních bloků:

2. Happy families (šťastné rodiny)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální podporu

•

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného a rodiny

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a
rodiny a podobné otázky pokládá

•

Učivo
- rodina
- členové rodiny a příbuzní
- přivlastňovací zájmena (moje, tvoje)
- čísla 20 - 100
- krátké vyjádření o sobě, rodině a o zálibách
- užití slovesa have got v kladném i záporném výrazu
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Jazyková výchova

přesahy z učebních bloků:

3. Food (jídlo)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým krátkým  textúm z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

pracuje s návody, náčrty, výkresy, schématy, informačními zdroji…•
vybere (pro daný úkol) vhodné materiály a suroviny z nabídky•
zvolí (pro daný úkol, práci, materiál, suroviny…) vhodné nástroje,
nářadí a pomůcky

•

Učivo
- jídlo
- slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v tematickém okruhu jídlo, ovoce, zelenina.
- dotazování se na oblíbenost jídla
- hodiny
- určování hodiny a půl hodiny
- jednoduché společenské fráze
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba jídelníčků

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

práce s materiálem o stravování ve Velké
Británii

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. A day at the ZOO (den v ZOO)
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

•

Učivo
- zvířata
- slovní zásoba tématického okruhu - zvířata ZOO
- přídavná jména - porovnávání
- předložky pro umístění
- práce se slovníkem

 

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

práce s textem o zvířatech a jejich životech v
ZOO

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. In the town (ve městě)
Očekávané výstupy

žák:
odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
rozumí jednoduchému krátkému psanému textu, pokud má k
dispozici vizuální oporu

•

Učivo
- dopravní prostředky
- bydliště
- slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v tématickém okruhu město a dopravní prostředky
- užití vazby There is/ There are…
- tvorba otázek na směr cesty
- doprava v Londýně

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

text a poslechový materiál o typech dopravy
ve městě a jejich vlivu na životní prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

4. ročník

6. Just for fun (pro zábavu)
Očekávané výstupy

žák:
odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaného tématu
volný čas

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

•

Učivo
- volný čas
- slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v tematickém okruhu volný čas
- dny v týdnu
- měsíce
- kalendářní rok
- svátky

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

interaktivní rozhovory s otázkami

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. People at work (lidé v práci)
Očekávané výstupy

žák:
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osob
tématu profesí

•

pracuje s návody, náčrty, výkresy, schématy, informačními zdroji…•

Učivo
- povolání
- hodiny
- zaměstnání a profese
- určování času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

respektování individuálních specifik,
interaktivní rozhovory

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

práce s výukovým materiálem o profesních
uniformách ve Velké Británii

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. What´s the weather like (jaké je počasí)
Očekávané výstupy

žák:
odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

rozumí jednoduchému krátkému psanému textu, pokud má k
dispozici vizuální oporu

•

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

•

Učivo
- počasí
- roční období
- slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v tematickém okruhu počasí
- oblékání
- příroda
 

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

práce s textem o počasí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. What happened? (co se stalo)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí jednoduchým krátkým  textúm z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
- slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v tematickém okruhu historie
- minulý čas sloves
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

4. ročník

5. ročník
4 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního zdokonalení

• Kompetence k řešení problémů

• vybírá vhodná řešení problému

• Kompetence sociální a personální

• přejímá role ve skupině

• aktivně a pozitivně přispívá k práci skupiny

• vymezuje kriteria splnění úkolů

• zvažuje názory ostatních a respektuje je

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti vzhledem k věku

• Kompetence pracovní

• odměnu za práci chápe jako motivaci

1. Introduction (úvod)
Očekávané výstupy

žák:
představí se a zeptá, kdo je kdo•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

porozumí, odkud lidé pocházejí•
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

•

sdělí své telefonní číslo a umí se zeptat na telefonní čísla druhých•
aktivně se zapojí do jednoduchých rozhovorů•
reaguje na jednoduché pokyny týkající se školního prostředí•
rozpozná pokyny týkající se školního prostředí•
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

•

rozumí základním číselným údajům•
rozumí neformálnímu dopisu•

Učivo
- základní slovní zásoba pro zahájení a ukončení komunikace
- fonetické znaky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- základní výslovnostní návyky
- abeceda
- základní gramatické struktury a typy vět
- this is..., these are
- členy a/an,the
- rozk.zp.
- zákl.předložky místa
- množné číslo - pravidelná/nepravidelná podst.jm.
- there is/are
- číslovky 1–100.
- základy hláskové stavby slov
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání lidí

Rozvoj schopností poznávání

otázka kdo jsi a odpověď

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

5. ročník

2. Friends and family (kamarádi a rodina)
Očekávané výstupy

žák:
hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří otázky na umístění•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

•

rozumí jednoduché konverzaci o ostatních lidech•
rozumí hlavním údajům v textu o rodině•
zapojí se do jednoduchých rozhovorů•

Učivo
- základní gramatické struktury a typy vět, základní vztahy
(umístění), to be
- základní gramatické struktury
- základní slovní zásoba pro zahájení a ukončení komunikace), to be
- přivl. zájmena
- rodina, slovosled, přivlastňovací přídavná jména
- přivlastňovací pád - ´s
- dny v týdnu
- státy
- otázky na vlastnictví - whose ...

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

psaní pohlednic v AJ

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Jazyková výchova

3. My world (můj svět)
Očekávané výstupy

žák:
ptá se na zboží v obchodě•
rozumí neformálnímu dopisu•
hovoří o tom, co komu patří•
píše texty o rozdílných rysech věcí•
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální podporu

•

Učivo
- sloveso to have
- have got
- škola: názvy předmětů
- britské školy
- přídavná jména
- domácí zvířata
- lidské tělo

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

popis britského školství

Kulturní diference

rozhovory o rozdílnostech

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás

přesahy z učebních bloků:

4. Time (čas)
Očekávané výstupy

žák:
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

•

podá časové informace•
ptá se na každodenní činnosti, hovoří o nich•
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

mluví o svém volném čase; píše o tom, co kdo dělá•
hovoří o tom, co kdo má a nemá rád; o běžných denních
činnostech

•

vyplní osobní údaje do formuláře•

Učivo
- volný čas; základní gramatické struktury; základní vztahy (kdy)
- hodiny,  time časové údaje, předložky, dny v týdnu
- škola a rodina; základní gramatické struktury; přítomný čas prostý
- fráze: take the bus, have breakfast, lunch, dinner, a shower, do
homework atd.
- volný čas; hudební nástroje, sporty, činnosti
- osobní údaje
- časové předložky
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

5. ročník

5. Places (místa)
Očekávané výstupy

žák:
hovoří o tom, co kdo může nebo umí dělat•
objedná zboží v kavárně•
porozumí textu o částech domu a popisu města•
rozumí jednoduchému krátkému psanému textu, pokud má k
dispozici vizuální oporu

•

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

•

Učivo
- volný čas; základní gramatické struktury: can
- domov; základní gramatické struktury: there is/there are; pokoje
kitchen, living room, posters, desks, lamps, shower atd.
- rozk. zp. v 1.os. množ.č.: let´s
- ve městě: základní gramatické struktury,  předložky místa
- domov, ve městě
- dům, nábytek, bydliště
- využití autentických materiálů
- práce se slovníkem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. People (lidé)
Očekávané výstupy

žák:
porozumí textu o vlastnostech osob•
popíše osoby, porovná osoby•
hovoří o zvycích, obvyklých činnostech a tom, co právě dělá•
hovoří o tom, kolik co stojí•

Učivo
- přídavná jména
- rodina; základní gramatické struktury: kombinace přítomných časů
- domov; přítomný čas prostý a průběhový
- nákupy, oblékání; základní gramatické struktury, základní vztahy
(kolik)
- způsob života ve Velké Británii
- be, have

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání základní vztahů

Rozvoj schopností poznávání

domov a trávení času

Poznávání lidí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

škola a život u nás a ve VB

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

popisování života ve VB

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Lidé kolem nás

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
3 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• vnímá nejrůznější problémové situace

• Kompetence komunikativní

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

6. ročník

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk

1. Introduction (úvod)
Očekávané výstupy

žák:
dorozumí se v běžných každodenních situacích, umí napsat krátké
gramaticky správné texty

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

umí vyplnit formulář, dorozumí se v běžných situacích•
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
představí se; řekne, odkud pochází•
komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých a přiměřeně situaci

•

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

•

Učivo
- základní slovní zásoba pro zahájení, vedení a ukončení
komunikace
- přítomné časy
- otázky
- členy
- předložky
- vazba there is/are
- slovní zásoba: škola a volný čas
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyplňování osobních informací do formuláře

Rozvoj schopností poznávání

užívání otázek odpovědí a pozdravů

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

užívání otázek odpovědí a pozdravů

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. My life (můj život)
Očekávané výstupy

žák:
dorozumí se v běžných každodenních situacích, umí napsat krátké
gramaticky správné texty

•

komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých a přiměřeně situaci

•

požádá o službu, pochopí jednoduchý text z učebnice, rozumí
jednoduchému projevu a konverzaci

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky•
rozumí jídelnímu lístku; řekne, co si dá; objedná jídlo v kavárně•

Učivo
- slovní zásoba: rodina, domov a domácí práce, narozeniny a oslavy
- řadové číslovky
- datum
- gramatické struktury: přítomný čas prostý, příslovce četnosti
- volný čas, přítomný čas prostý v otázce, tázací příslovce (Wh-…)
- pravopis
- slovní a větný přízvuk
- srozumitelná výslovnost a schopnost sluchem rozlišit prvky
fonologického systému
- intonace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovory o rodině a životním stylu

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

6. ročník
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost

Tělesná výchova

Sportovní hry
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

6. ročník

3. Animals (zvířata)
Očekávané výstupy

žák:
dorozumí se v běžných každodenních situacích, umí napsat krátké
gramaticky správné texty

•

čte text o domácích nebo divokých zvířatech•
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

popíše obrázek•
píše a hovoří o svém oblíbeném zvířeti•

Učivo
- slovní zásoba: hospodářská a divoce žijící zvířata
- přítomné časy
- osobní zájmena předmětná
- must
- slovosled: přítomný čas prostý a průběhový
- slovní a větný přízvuk
 

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

četba a rozhovory o zvířatech a jejich
vlastnostech

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie živočichů

7. ročník
Biologie živočichů

8. ročník
Biologie živočichů

přesahy z učebních bloků:

4. Holidays (prázdniny a dovolená)
Očekávané výstupy

žák:
dorozumí se v běžných každodenních situacích, umí napsat krátké
gramaticky správné texty

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

popíše zážitky z prázdnin (minulý děj)•
se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a
nevyhýbá se řešení osobních problémů

•

napíše pohlednici z dovolené•

Učivo
- gramatické struktury: sloveso „to be“ v minulém čase
- minulý čas prostý
- slovní zásoba: státy světa, cestování, prázdniny a dovolená
- gramatické struktury: minulý čas pravidelných a nepravidelných
sloves
- gramatické struktury: minulý čas prostý v otázce
- srozumitelná výslovnost a schopnost sluchem rozlišit prvky
fonologického systému

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovory o nemocech a zraněních

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

6. ročník

5. Food (jídlo)
Očekávané výstupy

žák:
dorozumí se v běžných každodenních situacích, umí napsat krátké
gramaticky správné texty

•

požádá o službu, pochopí jednoduchý text z učebnice, rozumí
jednoduchému projevu a konverzaci

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

rozumí jídelnímu lístku; řekne, co si dá; objedná jídlo v kavárně•
rozumí  jednoduché konverzaci o nakupování•
pohovoří o svém jídelníčku•
čte text o připravování pokrmů•
zjistí správnou výslovnost slov týkajících se stravování•
pracuje s návody, náčrty, výkresy, schématy, informačními zdroji…•
dodrží zadaný pracovní postup•
účelně a bezpečně zachází s nástroji, zařízeními, materiály a
surovinami

•

zvolí (pro daný úkol, práci, materiál, suroviny…) vhodné nástroje,
nářadí a pomůcky

•

vybere (pro daný úkol) vhodné materiály a suroviny z nabídky•
organizuje si práci a pracovní prostor (naplánuje, časově rozvrhne
práci, provede přípravné práce, udržuje pracovní prostor
přehledný a bezpečný, dokončí práci v zadaném termínu)

•

při práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce•
hodnotí kvalitu výsledného produktu a efektivitu práce, vyvodí z
toho závěry pro další práci, představí výsledný produkt

•

Učivo
- slovní zásoba: nápoje a potraviny
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- množství – a bit of/ a few, how much/how many
- some/any
- člen určitý a neurčitý
- slovní zásoba: jídelní lístek, fráze k objednání jídla
- stravovací návyky
- práce se slovmíkem
- slovní a větný přízvuk
 

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

četba a rozhovory na téma produkce
potravin

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
3 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• aktivně používá dříve nabyté vědomosti

• Kompetence k řešení problémů

• k řešení problémů využívá veškeré dostupné prostředky

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• adekvátně vyjadřuje své názory

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• kooperuje s lidmi ze svého okolí

• respektuje různé názory a je schopen se z nich poučit

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• dle svých možností reprezentuje školu v oblasti cizích jazyků

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk

1. The World (svět)
Očekávané výstupy

žák:
dorozumí se v běžných každodenních situacích, umí napsat krátké
gramaticky správné texty

•

požádá o službu, pochopí jednoduchý text z učebnice, rozumí
jednoduchému projevu a konverzaci

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

vyžádá si službu•
zeptá se na osobní informace•
pohovoří o tom, v čem se věci liší•
shrne text o Spojeném království•
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy•

Učivo
- moje země
- slovní zásoba: přídavná jména, přírodní útvary, zeměpisné názvy,
počasí
- gramatické struktury: 2. a 3. stupeň přídavných jmen
- pravopis
- gramatické struktury: přirovnání
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Entertainment (zábava)
Očekávané výstupy

žák:
dorozumí se v běžných každodenních situacích, umí napsat krátké
gramaticky správné texty

•

vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

požádá o službu, pochopí jednoduchý text z učebnice, rozumí
jednoduchému projevu a konverzaci

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

vyžádá si službu•
zeptá se na osobní informace•
zeptá se ostatních, co v poslední době dělali•
rozumí informacím v rozhovoru o pracovních pozicích•
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními
prosociálními vzory

•

Učivo
- slovní zásoba: volný čas
- gramatické struktury: budoucí čas „going to“
- příslovce s – ly
- gramatické struktury: přídavná jména a příslovce
- gramatické struktury: have to
- slovní zásoba: druhy filmů
- návrhy
- společenský program
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovory o filmu a televizi

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. The present (přítomnost)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí textům o osobních údajích•
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života

•

Učivo
- základní slovní zásoba pro zahájení, vedení a ukončení
komunikace
- přítomný čas průběhový a prostý

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

základní seznamovací fráze a otázky,
rozhovor

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. My life (můj život)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí textu o stěhování•
porovná život v současnosti s životem v minulosti•
hovoří o životě v minulosti•
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

vede běžnou konverzaci; umí se seznámit s lidmi; umí vytvořit
různá požádání

•

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

•

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

tvoří otázky ohledně toho, co kdo dělal, hovoří o tom, co dělal o
víkendu

•

rozumí textu o členech rodiny•
užívá zájmen v textu o různých lidech•
je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých
možností přispívá k jejich řešení

•

čte text o rodině•
mluví o tom, co osoby obvykle dělají a nedělají, co mají rádi a co
nemají rádi

•

vyzývá ostatní ke společným aktivitám; popisuje plány do
budoucna

•

Učivo
- domov, cestování
- gramatické struktury: past simple, ago
- setkávání s lidmi
- požádání
- volný čas; gramatické struktury; slovní zásoba.
- rodina; slovní zásoba
- vyjádření obliby v nějaké činnosti: like + ing
- srozumitelná výslovnost a schopnost sluchem rozlišit prvky
fonologického systému
- intonace

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

čtení o různých částech světa

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Zeměpisný seminář

7. ročník
Zeměpis cestovního ruchu

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

5. The future (budoucnost)
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

rozumí prediktivnímu textu•
vede rozhovor o vynálezu; účastníci rozhovoru hovoří o svých
názorech na to, co se v budoucnu stane

•

vede běžnou konverzaci; umí nabídnout pomoc druhým; umí tvořit
návrhy

•

rozumí dotazníku týkajícímu se budoucnosti•
rozumí odhadům budoucích dějů•
napíše text, v němž popíší své názory na to, jaká bude
budoucnost

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•
analyzuje etické aspekty různých životních situací•
vyplní dotazník o své budoucnosti•
při osvojování slovní zásoby zvolí nejvhodnější informační zdroj a
efektivně ho používá

•

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•

Učivo
- člověk a společnost; gramatické struktury
- moderní technologie a média
- budoucí čas will
- gramatické struktury: will pro rozhodnutí a nabídky
- volný čas; reakce na podnět
- způsob života; okruh slovní zásoby: místa
- vyjádření pravděpodobnosti
- práce se slovníkem
- budoucí čas "going to" pro vyjádření záměru
 
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

plánování své budoucnosti

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Život mezi lidmi

Praktické činnosti

8. ročník
Svět práce

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Netradiční sporty

6. Times and places (časy a místa)
Očekávané výstupy

žák:
hovoří o tom, co lidé v minulosti dělali, udává časové údaje•
vede běžnou konverzaci; používá prostředky zdvořilosti pro
vyjádření zájmu

•

odhaduje, kdo co udělal•

Učivo
- gramatické struktury; slovní zásoba: časové výrazy
- minulý čas průběhový
- reakce na podněty
- příroda, gramatické struktury
- bydlení
- slovní zásoba: části a vybavení domu
- reálie - Britain

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyprávění o tom, co se v minulosti stalo a co
si zapamatoval

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarné činnosti

7. ročník
Experimentální kresba a malba

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
3 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• čerpá informace z různých informačních zdrojů

• pracuje s chybou a chápe význam takové práce

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• adekvátně vyjadřuje své názory

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk

1. Cities (města)
Očekávané výstupy

žák:
vede běžnou konverzaci; používá prostředky zdvořilosti pro
vyjádření zájmu

•

umí podat informace o směru a takové informace získat; rozumí,
kde se co nachází

•

čte text o Londýně•
v textu identifikuje neznámá slova a vydedukuje jejich možný
význam a použití

•

Učivo
- cestování; gramatické struktury
- reálie - New York, USA
- členy
- pravopis
- vyjadřování budoucnosti přítomným průběhovým časem
- poskytování informací o trase
- reakce na podněty; omluvy
- vyžádání informace
- určitý a neurčitý člen
- člověk a společnost
- zájmena a přivlastňovací přídavná jména

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

čtení o Londýně, rozhovory a prezentace

Evropa a svět nás zajímá

čtení o Londýně, rozhovory a prezentace

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

čtení o Londýně, rozhovory a prezentace

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

2. Experiences (zkušenosti)
Očekávané výstupy

žák:
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

hovoří o tom, co lidé právě udělali nebo o své zkušenosti•
vede běžnou každodenní konverzaci; činí rozhodnutí; odmítá
návrhy

•

Učivo
- gramatické struktury: předpřítomný čas
- reakce na podněty; použití just s předpřítomným časem; omluvy,
fráze
- gramatické struktury: předpřítomný čas v záporu a v otázce
(never/ever)
- slovní zásoba: odpady

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vypracování projektů a prezentací

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpisný seminář

7. ročník
Zeměpis cestovního ruchu

přesahy z učebních bloků:

3. What´s up? (co se děje?)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

při osvojování slovní zásoby zvolí nejvhodnější informační zdroj a
efektivně ho používá

•

aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy•
hovoří o významu značek a o pravidlech•
rozumí rozhovoru, ve kterém se udílejí rady•
vede běžnou každodenní konverzaci týkajícín se zdraví; dokáže
vyjádřit svůj problém i poradit

•

čte text o školním prostředí•
činí rozhodnutí, odmítá návrhy, mění názor•

Učivo
- gramatické struktury: should/shouldn´t
- slovesné tvary must/mustn´t, don´t have to
- zdraví
- varovné a dopravní značky – pravidla
- frázová slovesa: sit down, try out, get off, switch on, look for
- fráze: Shall we go…? I don´t feel like it, I don´t think I´ll bother
apod.

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

rozhovory pravidlech společnosti; udílení rad

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. The present and the future (přítomnost a budoucnost)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí, kdo je kdo, odkud kdo pochází a kdy má narozeniny•
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní
jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

•

Učivo
- who is who...
- dotazy na původ
- práce se slovníkem
- gramatické struktury: přítomné časy a stavová slovesa
- gramatické struktury: vyjadřování budoucnosti (will, going to)
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

kladení otázek na původ

Rozvoj schopností poznávání

poskytování informací osobě a o druhých

Sebepoznání a sebepojetí

kladení otázek na původ

Poznávání lidí

respektování jedinečnosti každého

Mezilidské vztahy

poskytování informací osobě a o druhých

Komunikace

respektování jedinečnosti každého

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Past and present ( minulost a přítomnost)
Očekávané výstupy

žák:
ptá se na život osoby•
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

vede běžné rozhovory; umí blahopřát lidem•
mluví o tom, co lidé v minulosti museli a mohli dělat•
vyžádá si služby prodavače v obchodě a sám je umí poskytnout•

Učivo
- reálie: Spojené Království
- spojovací výrazy but a however
- gramatické struktury: minulý čas prostý a průběhový, used to, had
to/could
- gratulace; běžné výrazy
- moderní technologie a média
- slovní zásoba: materiály, věci denní potřeby
- nakupy a móda; slovní zásoba: too, enough
- výslovnost: samohlásky, slabiky
 

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

tvorba rozhovorů - nakupování

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

psaní o image a módě

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Počátky lidské společnosti
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
4 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• čerpá informace z různých informačních zdrojů

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů, hledá varianty řešení

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• adekvátně vyjadřuje své názory

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

• chápe zásady týmové práce a řídí se jimi

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• chápe jazyk jako prostředek k pracovnímu uplatnění

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk

1. Fame and fortune (sláva a bohatství)
Očekávané výstupy

žák:
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními
prosociálními vzory

•

mluví o tom, co kdo v poslední době dělal•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

navrhuje činnosti, přesvědčuje ostatní•
píše o změně image•
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

•

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života

•

porovná život v současnosti a v minulosti•
vede běžnou každodenní konverzaci, mluví o zkušenostech a
zážitcích

•

napíše krátký článek•
hovoří o televizních soutěžích a o tom, s čím jsou spojováni slavní
lidé

•

Učivo
- gramatické struktury: předpřítomný čas
- reakce na podněty
- volný čas
- intonace: tázací dovětky
- kultura, gramatické struktuy: present perfect and past simple; been,
gone
- slovní zásoba: profese

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse o nedávných činnostech

Poznávání lidí

četba o vzhledu

Mezilidské vztahy

tvorba rozhovorů - nakupování

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

respektování odlišných životních stylů

Kulturní diference

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

psaní článků o své zkušenosti

Stavba mediálních sdělení

rozhovory o slavných lidech

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace

přesahy z učebních bloků:
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5.1.2  Anglický jazyk - 1. cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

2. Health and safety (zdraví a bezpečí)
Očekávané výstupy

žák:
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

•

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

•

mluví o důsledcích•
vede běžnou každodenní konverzaci; umí vyjádřit obavy•
používá spojovací a odkazovací výrazy v textu•
poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při
závažnějších)

•

Učivo
- péče o zdraví; gramatické struktury: modální slovesa, will/won't
have to and will/won't be able to, can a must
- stravovací návyky; gramatické struktury: Should/shouldn't;
- péče o zdraví, okruh slovní zásoby: části těla
- výslovnost: "th", intonace - věta
- gramatické struktury: vztažná zájmena a vztažné věty
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pojmenování částí těla

Sebepoznání a sebepojetí

rozhovory se slovy znázorňujícími
nepříjemné pocity

Psychohygiena

modelování krizových situací

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Tělesná výchova

Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

3. Heroes (hrdinové)
Očekávané výstupy

žák:
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

napíše příběh•

Učivo
- výslovnost: přízvuk
- gramatické struktury: there's someone …ing; see/hear someone
…ing
- pocity a nálady,přídavná jména
- pravopis: interpunkce
- slovní zásoba: koncovka -ing/-ed
- okruh slovní zásoby: slovesa smyslového vnímání a pohybu, jídlo,
frázová slovesa

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Our environment (naše životní prostředí)
Očekávané výstupy

žák:
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

•

hovoří o problémech souvisejících se znečištěním•
vede běžnou každodenní konverzaci, zvažuje různé možnosti•
hovoří o počasí•

Učivo
- společnost a její problémy
- příroda a město, gramatické struktuy: passive voice, might
- gramatické struktury, trpný rod v minulém a budoucím čase
- slovní zásoba: divoká zvířata
- počasí, slovní zásoba: the weather
- reálie: Austrálie
- slovní zásoba: nepříjemné pocity
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

čtení o problémech životního prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

diskuse o přírodě a klimatických jevech

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Základy ekologie

Zeměpisný seminář

8. ročník
Zeměpis cestovního ruchu

přesahy z učebních bloků:

5. Relationships (vztahy)
Očekávané výstupy

žák:
mluví o bajkách a o důsledcích•
vede běžnou každodenní konverzaci, umí vyjádřit souhlas•
napíše e-mail•
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy•
pracuje s návody, náčrty, výkresy, schématy, informačními zdroji…•

Učivo
- gramatické struktury: first conditional, so do I/ nor do I
- so/nor + pomocné sloveso
- intonace
- slovní zásoba: vztahy
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba vlastního příběhu

Kreativita

slovní zásoba - charakterové vlastnosti

Poznávání lidí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

tvoření vět formulující ponaučení

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce na projektech

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
Předmět je zaměřen na rozvíjení interaktivních komunikačních i receptivních dovedností v anglickém jazyce s důrazem na schopnost jejich

aplikace v praktickém životě.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

Občan, občanská společnost a stát

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita

Mezilidské vztahy

Komunikace

Poznávání lidí

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

6. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• vnímá nejrůznější problémové situace

• Kompetence komunikativní

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk

1. Greetings (pozdravy)
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje jednotlivé pozdravy písemnou i fonetickou formou•
používá pozdravy s ohledem na denní dobu a příležitost•
vyjádří potěšení ze setkání a  odvětí na zdvořilostní otázku•
v adekvátní míře podá vyžádané osobní údaje•

Učivo
- pozdravy v různou denní dobu
- pozdrav, loučení
- vyjádření libosti setkání, zdvořilostní otázky
- podání osobních údajů
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

užívání pozdravů v různé denní době

Rozvoj schopností poznávání

vyjadřování potěšení ze setkání

Kooperace a kompetice

užívání pozdravů v různé denní době

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

vyjadřování potěšení ze setkání

Občanská společnost a škola

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

komunikace na téma původ, setkávání lidí
odlišných kultur

Lidské vztahy

komunikace na téma původ, setkávání lidí
odlišných kultur

Etnický původ

komunikace na téma původ, setkávání lidí
odlišných kultur

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Famous people (slavní lidé)
Očekávané výstupy

žák:
formou samostatných projektů popisuje slavné osobnosti•
hovoří o lidských vlastnostech (fyzických i psychických)•
k popisu lidských činností používá přítomné časy•
ústně popíše sebe, svou rodinu, školu a své zájmy•

Učivo
- formou samostatných projektů: popis slavné osobnosti
- slovní zásoba: lidské vlastnosti (psychické i fyzické) – zjm. přídavná
jména
- gramatika: přítomný čas prostý a průběhový

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba samostatných projektů a prezentací

Rozvoj schopností poznávání

rozhovory na téma slavných lidí

Poznávání lidí

popisování a dotazování na oblíbené umělce

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

komunikace o slavných lidech z celého světa

Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba samostatných projektů a prezentací

Stavba mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Human Body and illnesses (lidské tělo a  nemoci)
Očekávané výstupy

žák:
v Angličtině rozlišuje jednotlivé části těla, pojmenuje je•
v modelové situaci požádá anglicky o pomoc•

Učivo
- slovní zásoba: části lidského těla, běžná onemocnění, zranění
- požádání o pomoc
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění scének - u lékaře

Komunikace

provádění scének - u lékaře

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

učení se slovní zásobě v oblasti zdraví a
záchrany života

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
Zdraví člověka

4. Nature (příroda)
Očekávané výstupy

žák:
rozezná základní druhy zvířat, rostlin písemně i foneticky•
slovně i písemně popíše na adekvátní úrovni zvíře či rostlinu•

Učivo
- slovní zásoba: zvířata, rostliny, stromy, základní pojmy z ekologie
- gramatika: struktury užívané pro popis – there is/are, to have

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání anglických termínů v oblasti
přírody a životního prostředí

Ekosystémy

poznávání anglických termínů v oblasti
přírody a životního prostředí

Základní podmínky života

poznávání anglických termínů v oblasti
přírody a životního prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

zjednodušená komunikace na téma ekologie

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů

Zeměpisný seminář

Meteorologie

přesahy z učebních bloků:

5. Countries of the world (státy světa)
Očekávané výstupy

žák:
pohovoří o kulturně-sociálních atributech anglicky mluvících zemí•

Učivo
- slovní zásoba: anglicky mluvící země, jejich stručný popis
- gramatika: minulý čas to be, to have
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání jiných států, četba o anglicky
mluvících zemích, jejich kultuře, obyvatelstvu
a tradicích

Rozvoj schopností poznávání

poznávání jiných států, četba o anglicky
mluvících zemích, jejich kultuře, obyvatelstvu
a tradicích

Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání jiných států, četba o anglicky
mluvících zemích, jejich kultuře, obyvatelstvu
a tradicích

Evropa a svět nás zajímá

poznávání jiných států, četba o anglicky
mluvících zemích, jejich kultuře, obyvatelstvu
a tradicích

Objevujeme Evropu a svět

poznávání evropských států, četba o
anglicky mluvících zemích, jejich kultuře,
obyvatelstvu a tradicích, pojednávání v AJ o
vlastní zemi a jejích zajímavostech

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poznávání jiných států, četba o anglicky
mluvících zemích, jejich kultuře, obyvatelstvu
a tradicích

Kulturní diference

poznávání jiných států, četba o anglicky
mluvících zemích, jejich kultuře, obyvatelstvu
a tradicích

Etnický původ

poznávání jiných států, četba o anglicky
mluvících zemích, jejich kultuře, obyvatelstvu
a tradicích

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Fairy tales (pohádkové příběhy)
Očekávané výstupy

žák:
přečte zjednodušený originální příběh a dostačujícím způsobem
mu porozumí, miming

•

Učivo
- slovní zásoba: pohádkové bytosti
- četba a porozumění příběhů v Angličtině, stručné převyprávění

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

čtení a porozumění psaným příběhům

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. School (škola)
Očekávané výstupy

žák:
pohovoří o vybavení školy, o jednotlivých předmětech a
činnostech v nich vykonávaných

•

respektuje a udílí Anglické pokyny týkající se školních povinností•

Učivo
- rozšíření slovní zásoby oproti předmětu Anglický jazyk
- školní příkazy a pokyny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

6. ročník

8. My town (mé město)
Očekávané výstupy

žák:
popíše fiktivní i reálné město•
sám nebo v týmu vytváří průvodce svým městem•

Učivo
- slovní zásoba: budovy a instituce ve městě, směry a světové strany
- vytváření plánu města, virtuálního průvodce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provázení městem, ptaní se na cestu

Komunikace

tvorba zjednodušeného průvodce městem

Kooperace a kompetice

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovory na téma pozitivních a negativních
jevů v našem městě

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba zjednodušeného průvodce městem

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• kooperuje s lidmi ze svého okolí

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

1. Environment (životní prostředí)
Očekávané výstupy

žák:
v konverzaci užívá výrazy z oblasti ochrany životního prostředí a
ekologie

•

rozumí  jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě•
čte nahlas a plynule•
používá dvojjazyčný slovník•
rozumí jednoduchým textům•
odvodí pravděpodobný význam nových slov•

Učivo
- slovní zásoba: meteorologické jevy, způsoby znečištění, ekologie
atd.
- četba článků o životním prostředí
- překlady odbornějších textů
- environmentální dokumenty v původním znění
- práce s textem, vyhledávání klíčových slov
- kladení otázek

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

získávání slovní zásoby z tématu životního
prostředí, komunikace a rozhovory na téma
ochrany přírody, čtení textů o ekologii

Ekosystémy

získávání slovní zásoby z tématu životního
prostředí, komunikace a rozhovory na téma
ochrany přírody, čtení textů o ekologii

Základní podmínky života

získávání slovní zásoby z tématu životního
prostředí, komunikace a rozhovory na téma
ochrany přírody, čtení textů o ekologii

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

získávání slovní zásoby z tématu životního
prostředí, komunikace a rozhovory na téma
ochrany přírody, čtení textů o ekologii

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
Praktické poznávání přírody

přesahy z učebních bloků:

2. Festivals (svátky)
Očekávané výstupy

žák:
pohovoří o základních svátcích v anglicky mluvících zemích a
uvede jejich specifika

•

písemně i slovně komunikuje na téma svátků a oslav se své rodině•
čte nahlas a plynule foneticky správně texty•
pracuje s autentickými materiály•

Učivo
- seznámení se se základními svátky v anglofonním prostředí,
s jejich historií a průběhem
- svátky ve vlastní rodině, kdo, co a jak slaví, způsoby oslav, jejich
průběh
- četba o svátcích v anglofonním prostředí
- konverzace - kladení otázek ohledně narozenin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření angl. přáníček a pohlednic

Kreativita

rozhovory a čtení o svátcích v angl.
mluvících zemích

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

rozhovory a čtení o svátcích v angl.
mluvících zemích

Evropa a svět nás zajímá

rozhovory a čtení o svátcích v angl.
mluvících zemích

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

3. Shopping (nakupování)
Očekávané výstupy

žák:
v hovoru o nakupování užívá příslušnou slovní zásobu•
samostatně nebo v týmu vytváří fiktivní nabídky zboží, přitom
správně určuje jeho množství

•

adekvátně reaguje•

Učivo
- slovní zásoba: obchody, druhy zboží a profese
- nakupování, co kde nakoupit, vytváření fiktivních nabídek
- gramatika: udávání množství (počitatelná a nepočitatelná jména)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

realizace scének v obchodě, hraní rolí

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Free time (volný čas)
Očekávané výstupy

žák:
komunikuje na téma volný čas, hovoří o svém volném čase i o
volném čase druhých

•

tvoří otázky zjišťující a doplňující•
domluví se na společném programu•

Učivo
- slovní zásoba: volnočasové aktivity, trávení volného času
- scénky - trávení volného času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

popisování trávení volného času

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Sports
Očekávané výstupy

žák:
v konverzaci o sportu používá adekvátní sportovní terminologii•
písemně nebo slovně popisuje průběh utkání/závodu, též vyjádří
svůj názor

•

při hovoření o uplynulém ději užívá minulých časů•

Učivo
- názvy sportů v angličtině, pojmenování výbavy a osob
- rozhovory o průběhu utkání/závodu
- gramatické struktury: minulý čas prostý a průběhový v základních
situacích
- písemný popis sportovní události
- interview se sportovcem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Sportovní hry

7. ročník
Sportovní hry

6. Food and drink (jídlo a pití)
Očekávané výstupy

žák:
popisuje druhy nápojů a potravin, též profese ve veřejném
stravování

•

objedná jídlo i nápoje v restauraci, užije  k tomu ustálených obratů•
v rámci modelových situací přebírá role hosta/obsluhy v restauraci•
sestaví písemné sdělení o cizí národní kuchyni•

Učivo
- slovní zásoba: názvy pokrmů, nápojů a surovin
- konverzace v restauraci, fráze obraty
- vytváření modelových situací v oblasti gastronomie
- specifika národní kuchyně anglicky mluvících zemí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

7. ročník

7. Travelling (cestování)
Očekávané výstupy

žák:
popisuje druhy dopravních prostředků a věcí s nimi spojených•
objedná a zamluví letenku/lístek, užije k tomu výrazy ustálené pro
tento typ konverzace

•

v rámci modelových situací přebírá role cestujícího/personálu•
odvodí význam nových slov z kotextu•

Učivo
- slovní zásoba: dopravní prostředky a věci s nimi související
- objednávání a zamlouvání letenek/lístků, konverzace se
zaměstnanci dopravních služeb
- vytváření modelových situací v rámci tématu cestování
- texty s novou slovní zásobou

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

realizace scének z oblasti cestování,
poznávání destinací

Evropa a svět nás zajímá

realizace scének z oblasti cestování,
poznávání destinací

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

realizace scének z oblasti cestování,
poznávání destinací

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• aktivně používá dříve nabyté vědomosti

• čerpá informace z různých informačních zdrojů

• Kompetence k řešení problémů

• k řešení problémů využívá veškeré dostupné prostředky

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• adekvátně vyjadřuje své názory

• využívá moderních komunikačních prostředků

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• kooperuje s lidmi ze svého okolí

• respektuje různé názory a je schopen se z nich poučit

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• hovoří o kultuře a reáliích naší země i států, jejichž jazyk se učí

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

1. People around me (lidé kolem mne)
Očekávané výstupy

žák:
v konverzaci používá názvy lidských vlastností, určuje lidské
charaktery povahy

•

popisuje a srovnává jednotlivé lidi, hovoří o jejich vlastnostech•
v modelových situacích přebírá přidělené role•
vyjadřuje se o současných a minulých hypotetických situacích•

Učivo
- slovní zásoba: lidské vlastnosti, charakteristiky, povahy
- popis, srovnání, sumarizace
- vyhodnocování jevů v kolektivu, modelové situace
- pojednává o tom, jak se lidé v průběhu času mění - dospívání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

komunikace s ostatními lidmi, poznávání a
představování se

Rozvoj schopností poznávání

komunikace s ostatními lidmi, poznávání a
představování se

Sebepoznání a sebepojetí

tvoření identifikačních kartiček s osobními
údaji

Kreativita

komunikace s ostatními lidmi, poznávání a
představování se

Poznávání lidí

užívání zdvořilostních frází, pozdravů a
ustálených spojení

Mezilidské vztahy

užívání zdvořilostních frází, pozdravů a
ustálených spojení

Komunikace

užívání zdvořilostních frází, pozdravů a
ustálených spojení

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

užívání zdvořilostních frází, pozdravů a
ustálených spojení

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

dialogy čtené i hrané s rolemi cizinců

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dialogy čtené i hrané s rolemi cizinců

Kulturní diference

Lidské vztahy

dialogy čtené i hrané s rolemi cizinců

Multikulturalita

dialogy čtené i hrané s rolemi cizinců

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobnost

přesahy z učebních bloků:

2. Transport (doprava)
Očekávané výstupy

žák:
v konverzaci užívá názvy dopravních prostředků•
srovnává minulost se současností, vysvětlí, že něco je lepší a proč•
v modelových situacích adekvátně reaguje, vyžádá si pomoc a
informaci a dokáže ji poskytnout

•

Učivo
- slovní zásoba: dopravní prostředky a jejich atributy, znamení
užívaná v dopravě
- srovnávání minulosti se současností, vyjadřování prognóz do
budoucna
- modelové situace - cestování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

3. Modern technologies (moderní technika)
Očekávané výstupy

žák:
pohovoří o technických vynálezech posledních let, užije k tomu
vhodné výrazy

•

rozlišuje klady a zápory využití moderních technologií v praxi•
samostatně nebo v týmu vytváří návrh vlastního vynálezu•
v textech rozumí významu klíčových slov•
využívá příručky a výkladový slovník•

Učivo
- slovní zásoba: technické vymoženosti posledních let, komunikační
a sdělovací technika
- pojednávání o kladech a záporech moderních technických vynálezů
- tvorba návrhu vlastního vynálezu s popisem
- četba autentických materiálů
- překlady složitějších textů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření a angl. prezentace vlastního
vynálezu

Kreativita

rozhovory na téma mezilidské komunikace
prostřednictvím moderních technologií

Mezilidské vztahy

vytváření a angl. prezentace vlastního
vynálezu

Kooperace a kompetice

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření a angl. prezentace vlastního
vynálezu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Clothes and fashion (oblečení a móda)
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje a užívá různé názvy oblečení, popisuje jednotlivé
součásti, stejně tak pohovoří o možnostech nakupování oblečení

•

při konverzaci užívá výrazů vyjadřujících dostatek/přebytek•
hodnotí a kriticky pojednává o oblečení druhých•
v reálných situacích vyžádá informaci•

Učivo
- slovní zásoba: oblečení, jeho druhy a součásti, obchody
s oblečením, velikosti
- gramatika: too/enough – příliš/dost
- vyjádření vhodnosti/nevhodnosti zvoleného outfitu
- komunikace v obchodě

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Media
Očekávané výstupy

žák:
při konverzaci o médiích užívá výrazy vhodné pro toto téma•
porovná výhody a nevýhody médií a pojedná o jejich přínosu pro
společnost

•

samostatně nebo v týmu vytváří novinový článek nebo televizní
spot

•

opisem vyjádří větu či krátký text•
ústně i písemně shrne myšlenky krátkého sdělení•

Učivo
- slovní zásoba: média, televize, tisk
- výhody/nevýhody médií, jejich přínos
- tvorba vlastního sdělení – novinový článek, televizní spot
- převyprávění události
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

čtení zjednodušených článků z anglického
tisku

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

čtení zjednodušených článků z anglického
tisku a následná diskuse

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

samostatná tvorba novinového článku nebo
televizního spotu a následná prezentace

Stavba mediálních sdělení

samostatná tvorba novinového článku nebo
televizního spotu a následná prezentace

Vnímání autora mediálních sdělení

diskuse na téma reklama a její vliv na nás

Fungování a vliv médií ve společnosti

samostatná tvorba novinového článku nebo
televizního spotu a následná prezentace

Tvorba mediálního sdělení

samostatná tvorba novinového článku nebo
televizního spotu a následná prezentace

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Culture life (kulturní život)
Očekávané výstupy

žák:
v konverzaci o kultuře využívá výrazů vhodných pro toto odvětví•
pojedná o kultuře, coby životním stylu•
rozlišuje formální a neformální promluvu•

Učivo
- slovní zásoba: divadlo, kino, personál, činnosti a místa spojená
s kulturou
- pojednání o kultuře jako o životním stylu, životní styl mladých lidí
- příklady formálních a neformálních jazykových principů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

užívání výrazů z oblasti kulturního života

Rozvoj schopností poznávání

vnímání kultury jako odrazu životního stylu
lidí

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. English writing authors (anglicky píšící spisovatelé)
Očekávané výstupy

žák:
seznámí se s nejznámějšími anglicky píšícími autory a pohovoří o
jejich díle

•

porozumí čteným úryvkům z děl jednotlivých autorů•
reprodukuje poznaný příběh adekvátními výrazy•
v textech vyhledává známé výrazy•

Učivo
- stručné biografie nejznámějších autorů
- četba fragmentů nejznámějších děl - s porozuměním
- reprodukce čteného textu

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání a četba anglicky píšících autorů

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

8. ročník

8. American and British school system (soustava školských systémů GB a USA)
Očekávané výstupy

žák:
na jednoduché úrovni se seznamuje se školskými systémy GB a
USA

•

porovnává jmenované systémy navzájem a v závislosti na
systému ČR

•

Učivo
- jednotlivé školské systémy na jednoduché úrovni
- porovnání jednotlivých školských systémů

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

seznamování se se školskými systémy VB a
USA

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• aktivně používá dříve nabyté vědomosti

• čerpá informace z různých informačních zdrojů

• Kompetence k řešení problémů

• k řešení problémů využívá veškeré dostupné prostředky

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů, hledá varianty řešení

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• adekvátně vyjadřuje své názory

• využívá moderních komunikačních prostředků

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• kooperuje s lidmi ze svého okolí

• respektuje různé názory a je schopen se z nich poučit

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• hovoří o kultuře a reáliích naší země i států, jejichž jazyk se učí

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

1. Work and jobs (práce a zaměstnání)
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje a v konverzaci běžně užívá názvy profesí, povolání a
činností

•

vytváří žádost o zaměstnání, tvoří životopis podle daného vzoru•
v modelových situacích přebírá role zaměstnavatele/budoucího
zaměstnance

•

při výslovnosti používá správné frázování a přízvuk•

Učivo
- slovní zásoba: profese, povolání, činnosti
- vytváření žádosti o zaměstnání, tvorba životopisu
- modelové situace – pohovor

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišování profesí a komunikace na téma
zaměstnání

Rozvoj schopností poznávání

hraní rolí zaměstnance a zaměstnavatele

Mezilidské vztahy

hraní rolí zaměstnance a zaměstnavatele

Komunikace

společná tvorba nabídek práce

Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

hraní rolí zaměstnance a zaměstnavatele,
zdůrazňování osobnostních vlastností

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Pracovní poměr
Hospodaření

přesahy z učebních bloků:

2. Crime (zločin)
Očekávané výstupy

žák:
užívá adekvátní výrazy z oblasti kriminality a soudnictví•
písemně či ústně pojedná o kriminálních případech, o odpadu na
společnost, o zkušenostech se zločinem

•

aktivně se zapojuje do konverzace o trestném činu•
sestaví písemné sdělení související s tématem•

Učivo
- slovní zásoba: druhy trestných činů, profese, některé výrazy ze
soudnictví
- pojednání o kriminálních případech, o odpadu na společnost,
o zkušenostech se zločinem
- konverzace o kriminalitě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vnímání negativního vlivu kriminality na
společnost, popisování negativních jevů

Poznávání lidí

vnímání negativního vlivu kriminality na
společnost, popisování negativních jevů

Mezilidské vztahy

čtení článků s ponaučením

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

komunikace na téma povinností a práv

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vnímání negativního vlivu kriminality na
společnost, popisování negativních jevů

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

3. People around me – people´s behavior (lidé kolem mě – lidské chování)
Očekávané výstupy

žák:
rozeznává a užívá slovní zásobu z oblasti lidského chování a
vlastností

•

v modelových situacích napodobuje a prostřednictvím adekvátních
jazykových prostředků imituje různé druhy lidského chování

•

rozlišuje formální a neformální promluvu•

Učivo
- slovní zásoba: lidské vlastnosti, druhy chování
- modelové situace – různé typy reakcí a jednání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

mluvení o lidských vlastnostech a druzích
chování

Rozvoj schopností poznávání

mluvení o lidských vlastnostech a druzích
chování

Sebepoznání a sebepojetí

mluvení o lidských vlastnostech a druzích
chování, vnímání negativních postojů

Seberegulace a sebeorganizace

rozhovory na téma přátelských vztahů

Psychohygiena

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů

Kreativita

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů

Poznávání lidí

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů

Mezilidské vztahy

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů

Komunikace

společná tvorba modelových situací
mezilidských vztahů

Kooperace a kompetice

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů s ohledem na lidské rozdílnosti

Lidské vztahy

tvorba modelových situací mezilidských
vztahů s ohledem na lidské rozdílnosti

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Modern technologies – internet (moderní technologie – internet)
Očekávané výstupy

žák:
v konverzaci rozeznává a užívá výrazů z oblasti výpočetní
techniky se zaměřením na internet

•

pojednává o jednotlivých prvcích internetových stránek•
samostatně nebo v týmu vytváří návrh internetové stránky•

Učivo
- slovní zásoba: internetová a počítačová terminologie
- pojednání o tvorbě internetových stránek
- tvorba návrhu internetové stránky
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5.1.3  Konverzace v anglickém jazyce
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

četba původních článků o moderních
komunikačních kanálech

Mezilidské vztahy

četba původních článků o moderních
komunikačních kanálech

Komunikace

tvorba návrhu anglických webových stránek

Kooperace a kompetice

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

četba původních článků o moderních
komunikačních kanálech

Vnímání autora mediálních sdělení

četba původních článků o moderních
komunikačních kanálech

Fungování a vliv médií ve společnosti

tvorba návrhu anglických webových stránek

Tvorba mediálního sdělení

tvorba návrhu anglických webových stránek

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Life style – (životní styl)
Očekávané výstupy

žák:
používá vhodnou slovní zásobu k popisu životního stylu lidí•
písemně či ústně pojedná o svém životním stylu•
v modelových situacích přebírá definované role•

Učivo
- slovní zásoba: životní styly lidí, atributy jednotlivých stylů
- pojednání o vlastním životním stylu
- modelové situace – konflikt mezi životním stylem rodičů a dětí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání slovní zásoby pro odlišné životní
styly lidí

Rozvoj schopností poznávání

komunikace na téma životní styl, dobré a
špatné vlastnosti

Sebepoznání a sebepojetí

komunikace na téma životní styl, dobré a
špatné vlastnosti

Psychohygiena

komunikace na téma životní styl, dobré a
špatné vlastnosti

Komunikace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

přebírání a hraní rolí v různých scénkách
deklarujících střety životních stylů

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

přebírání a hraní rolí v různých scénkách
deklarujících střety životních stylů

Lidské vztahy

přebírání a hraní rolí v různých scénkách
deklarujících střety životních stylů

Etnický původ

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Sportovní hry

9. ročník
Netradiční sporty
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

6. Recent problems (současné problémy)
Očekávané výstupy

žák:
v hovoru nebo písemném projevu používá pojmenování z oblasti
zneužívání drog, kriminality, extremismu a terorismu

•

konverzuje na téma současných problémů ve světě•
samostatně nebo v týmu vytváří novinový článek, nebo zvukové či
obrazové reportáže o nějaké události

•

Učivo
- slovní zásoba: zneužívání drog, kriminalita, extremismus,
terorismus
- konverzace o problémech současné společnosti
- vytváření novinového článku, nebo zvukové či obrazové reportáže
o nějaké události

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

aplikace znalostí a komunikačních
dovedností v modelových krizových situacích

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

aplikace znalostí a komunikačních
dovedností v modelových krizových situacích

Občanská společnost a škola

aplikace znalostí a komunikačních
dovedností v modelových krizových situacích

Občan, občanská společnost a stát

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

aplikace znalostí a komunikačních
dovedností v modelových krizových situacích

Lidské vztahy

poznávání osob a jejich specifik

Etnický původ

poznávání osob a jejich specifik

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

četba článků o předsudcích vůči některým
lidem

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Money (peníze)
Očekávané výstupy

žák:
v hovoru o penězích  rozeznává základní slovní zásobu z oblasti
bankovnictví, plateb, účetnictví a nakupování

•

písemně nebo ústně pojednává o vztahu lidí a peněz•
v modelových situacích přebírá roli bankovního
úředníka/zákazníka banky

•

písemně vyžádá informaci•

Učivo
- slovní zásoba: bankovnictví, platby, základní pojmy z účetnictví,
nakupování
- pojednání: peníze a lidé, jak peníze mění lidi
- modelové situace: v bance
- přiklady oficiální korespondence

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

užívání základních výrazů z oblasti
bankovnictví

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2

Charakteristika předmětu
Předmět Německý jazyk je zaměřen na ucelené a systematické rozvíjení zejména komunikačních dovedností v německém jazyce.

Prohlubováním základní slovní zásoby  a tvořením základu jazykového povědomí žáci získají dovednost v komunikaci a dorozumí se

v běžných každodenních situacích. K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Stavba mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Hodnoty, postoje, praktická etika

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

Seberegulace a sebeorganizace

Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

Evropa a svět nás zajímá

7. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe využívá cizí jazyk

1. Erste Schritte (první kroky)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům

•

užívá německé pozdravy•
užívá německé číslovky v rozsahu 0 – 20•
pojmenuje německy základní barvy•
rozumí jednoduchým pokynů a otázkám učitele, které jsou
pronášeny  pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

•

Učivo
- abeceda.
- fonetické znaky
- výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a obrazovou podobou slova
- hláskování jmen 
- pozdravy. pozdrav, rozloučení
- pozdravy v německy mluvících zemích
- jazykolamy.          
- dny v týdnu                                              
- číslovky 0–20.    
- telefonování
- barvy.                                                       
- německá města, osobnosti
- jména.               
- německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména
- Internacionalizmy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vzájemné poznávání a pojmenovávání

Poznávání lidí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

první formulace základních údajů o sobě v
cizím jazyce

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

2. Ich heiße, ich wohne in ...  (jmenuji se, bydlím…)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí některým známým názvům, slovům a velmi jednoduchým
větám

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

•

učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
stručně pohovoří o sobě•
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

•

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•

Učivo
- představení se, tykání
- 1., 2.os. č. j. pravidel. sloves
- poděkování       
- slovosled oznamovací věty
- otázky, odpovědi                                         
- slovosled W-otázek                                     
- vyplnění formuláře
- sloveso sein
- vykání 3. os. mn. č. pravidel. sloves
- písemné sdělení základních údajů
o osobě                                          
- 1. os. č. j. mögen – ich mag
- zápor nicht
- Deutschland, Österreich,  Schweiz, Tschechien
- ja-nein – otázky (zjišťovací)
- Wer ist das? Wer wohnt wo?
- 3. os. j.č. pravidel. sloves,
- získávání informací                                     
- Projekt „ICH“ vyprávění o sobě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

podávání informací o sobě a ostatních

Sebepoznání a sebepojetí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

první formulace základních údajů o sobě v
cizím jazyce

Stavba mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Meine Familie (moje rodina)
Očekávané výstupy

žák:
jednoduše představí členy rodiny•
užívá základní přivlastňovací výrazy•
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

•

učí se základní předložky•

Učivo
- představení členů rodiny                                
- mein –- meine přivlastňování
- základní prostorová orientace                         
- dein – deinen přivlastňování
- Gegenteile  přídavné jméno v přísudku
- vazba „von“,
- Bildergeschichte - vyprávění obrázkového příběhu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pojmenování protikladů

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Freunde (přátelé)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí některým známým názvům, slovům a velmi jednoduchým
větám

•

postupně se učí klást a zodpovídat jednoduché otázky o
bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech

•

učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
stručně pohovoří o svém kamarádovi•
hovoří o svých zájmech•
zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
- časové údaje     
- předložka „um“
- popis osoby      
- vyprávění o zájmech
- gern - am liebsten
- nepřímý pořádek slov  v oznamovací větě
- čtení s porozuměním
- Projekt „Mein Freund“ vyprávění o kamarádovi
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vnímání a pojmenování odlišností u lidí

Kulturní diference

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

čtení s porozuměním, tvorba mediálního
sdělení

Stavba mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Schule, Schule (škola)
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a velmi
jednoduchým větám

•

postupně se učí klást a zodpovídat jednoduché otázky o
bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech

•

učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
pojmenuje školní věci•
hovoří o svých věcech a užívá správné členy•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

•

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům

•

Učivo
- schulsachen pojmenovávání školní věci
- určitý člen der, die, das
- neurčitý člen
- otázka “Wie heißt das auf Deutsch?“
- zápor kein
- popis předmětů
- posouzení správnosti
- příkaz rozkazovací způsob

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

práce na mediálním sdělení ve skupině

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Mein Hobby (mé záliby)
Očekávané výstupy

žák:
zjednodušeně popíše, co v týdnu dělá•
sestaví jednoduchý dopis (E-mail) v němčině•
učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
sestaví jednoduché vyprávění o svých koníčcích•
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

Učivo
- časování pravidelných sloves v přítomném čase
- časování slovesa sein                                      
- popis činností během týdne
- předložka „am“ v časových údajích
- telefonování: domluva,  odmítnutí
- e-mail, dopis, odpověď na dopis
- vyprávění o koníčcích
- dopisování, chatování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyprávění o volném času

Psychohygiena

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

komunikace mezi lidmi z různých zemí, účast
v projektech, spolupráce

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Textový editor (Word)
Vyhledávání informací a komunikace

přesahy z učebních bloků:
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe využívá cizí jazyk

1. Ich habe einen Computer (já mám počítač)
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a velmi
jednoduchým větám

•

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

pojmenuje některá zvířata•
vhodně používá zápor ve větách•
učí se o pamětihodnostech německy mluvících zemí•
rozumí krátkému jednoduchému textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci

•

Učivo
- telefonování     
- časování slovesa haben
- 4. pád podst. jmen   s neurčitým členem
- časování dalších prav. sloves
- die Tiere von Ute, popis zvířat (příroda)
- záporná odpověď, zápor kein ve 4. pádě
- psaní dopisu
-Vídeň – zajímavosti

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

poips zvířat

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

prsaní textu na určité téma, komunikace
emailem

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Textový editor (Word)
Vyhledávání informací a komunikace

8. ročník
Textový editor (Word)
Internetové aplikace

přesahy z učebních bloků:
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

2. Wo und wann? (kde a kdy?)
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a velmi
jednoduchým větám

•

postupně se učí klást a zodpovídat jednoduché otázky o
bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech

•

učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
pojmenuje měsíce v roce a roční období•
určuje čas a užívá správné předložky•
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

Učivo
- pozvánka na oslavu
- předložka „in“ ve 3.p.
- Wie alt bist du?počítání do 100                     
- množné číslo některých podstatných jmen
- určování času, pojmenování měsíců a ročních období
- předložka „im“ v časových údajích
- Mnichov – zajímavosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

komunikace při různých rodinných
událostech

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Ferien (prázdniny)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu

•

postupně se učí klást a zodpovídat jednoduché otázky o
bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech

•

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

•

komunikuje v modelových situacích•
sestaví jednoduchý pozdrav z dovolené•
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům

•

Učivo
- země EU
- vazba „ich möchte“
- předložka nach (reisen nach)
- jednoduchý popis plánu                                 
- časování slovesa fahren
- koupení jízdenky
- údaje o ubytování                                          
- pozdrav z dovolené
- jídla a národní kuchyně německy mluvících států

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání cizích zemí

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

hledání informací v textu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Bei uns (u nás)
Očekávané výstupy

žák:
učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
komunikuje v modelových situacích•
sestaví jednoduchý popis místa, kde žije•
učí se používat slovesa s odlučitelnými předponami•
zapojí se do jednoduchých rozhovorů•

Učivo
- popis místa - bydliště
- opakování časování sloves
- rozhovory o bydlení
- časování nepravid. sloves
- slovesa s odlučitel. předponami
- bydlení ve světě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznání způsobu bydlení u nás a ve světě

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

5. Wie komme ich..? (Jak se dostanu…?)
Očekávané výstupy

žák:
komunikuje v modelových situacích•
zvládá jednoduchý způsobu konverzace za předpokladu, že
protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je
vyjádřit jinými slovy a pomůže formulovat to, co se pokouší říci

•

učí se o pamětihodnostech a kultuře německy mluvících zemí•
rozumí základním orientačním pokynům•

Učivo
- jednoduchá orientace ve městě                       
- předložka “in“ ve 3. pádě,
- pozvání, dopis ve městě, rozhovory
- vazba „es gibt“
- předložky se 3. p.
- globální porozumění  základním nápisům ve městě, podání
informace
- poděkování, vyjádření  souhlasu, odmítnutí
- Salzburg–- Mozart

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

rozvíjení komunikačních schopností při
stylizaci mluveného i psaného textu

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Mein Tag (můj den)
Očekávané výstupy

žák:
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

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

•

učí se o zajímavostech života v zemích, kde se mluví německy•
požádá o něco•
zjednodušeně popíše své denní aktivity•
rozumí krátkému jednoduchému textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci

•

Učivo
- vyprávění o průběhu dne
- některá způsobová slovesa
- číslovky do 100 000
- časové údaje
- zájmena
- co se smí a nesmí                                          
- aktivity dětí u nás a v jiných zemích (Rakousko,  SRN)
- požádání o něco

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyprávění o aktivitách a jejich rozvržení

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vyprávění co se smí a nesmí

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem
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5.1.4  Německý jazyk -2. cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe využívá cizí jazyk

1. Meine Woche (můj týden)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu

•

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

požádá o něco•
zjednodušeně popíše své týdenní aktivity•
ve větách užívá neurčitý podmět „man“•

Učivo
- informace ve škole – vyučování, rozvrh
- další způsobová slovesa
- předložka „in“ ve 4. pádě
- interview s osobností
- neurčité zájmeno „man“'
- čtení s porozuměním
- další předložky
- poroz. číslům, údajům

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovor, informace pro ostatní

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Was tut dir weh? (Co tě bolí?)
Očekávané výstupy

žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu

•

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

zvládá jednoduchý způsobu konverzace za předpokladu, že
protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je
vyjádřit jinými slovy a pomůže formulovat to, co se pokouší říci

•

komunikuje v modelových situacích•
zjednodušeně popíše zdravotní potíže•
ve vyprávění užívá minulý čas•
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•

Učivo
- lidské tělo, části těla
- vyjádření bolesti -  slovesa „haben, sein“
- u lékaře - popis problémů,  v préteritu
- rozhovor u lékaře
- sloveso „werden“ + příd.jm.
- popis (elem.) situace (préteritum)
- jídlo a pití

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

popis zdravotních potíží

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.5  Český jazyk pro cizince
Učební osnovy

9. ročník

3. In der Stadt (Ve městě)
Očekávané výstupy

žák:
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

•

zvládá jednoduchý způsobu konverzace za předpokladu, že
protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je
vyjádřit jinými slovy a pomůže formulovat to, co se pokouší říci

•

komunikuje v modelových situacích•
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům

•

učí  se o pamětihodnostech a kultuře německy mluvících zemí•
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům

•

Učivo
- nakupování, doprava - situace a rozhovory v obchodě, na poště
- předložky
- požádání o informaci, poděkování
- Berlin
- povolání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozvoj slovní zásoby, práce a povolání

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Oh, das Wetter heute (Ach, to počasí dnes)
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a jednoduchým
větám

•

učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
používá ustálené obraty v blahopřání•

Učivo
- popis počasí a činností
- zájmena osobní a přivl.
- popis oblečení
- préteritum některých sloves
- Weihnachten, Ostern - blahopřání v ústní i písemné
formě                                 
- jednoduchý popis události
             

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

popis počasí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Wieder Ferien (Zase prázdniny)
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a jednoduchým
větám

•

učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
používá přídavná jména a příslovce ve všech stupních•
vyjádří, zda se mu daná věci líbí nebo ne•

Učivo
- plány na dovolenou
- souvětí
- oblečení
- vyjádření obliby
- přídavná jména a příslovce (stupňování)
-  zeměpisné názvy
- závěrečné opakování
                          

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.1.5  Český jazyk pro cizince

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.1.5  Český jazyk pro cizince
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
Volitelný předmět český jazyk pro cizince bude vyučován na 2. stupni.

Skupinu budou tvořit žáci 6.-9. r. a bude se zde vyučovat jako v ménětřídní škole.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Tématické okruhy

Mezilidské vztahy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Lidské vztahy

6. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

• s pomocí učitele si uvědomí chybu

• Kompetence komunikativní

• určí klíčová slova v textu či promluvě

• Kompetence sociální a personální

• zdržuje se posměšků nebo opovržení nad prací druhých
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5.1.5  Český jazyk pro cizince
Učební osnovy

6. ročník

1. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
dovede si ústně požádat o pomoc•
dovede komunikovat v obchodě•

Učivo
- komunikace - procvičování základních životních situací (ústně)
- písemné záznamy - jejich forma

Komentář

Výuka bude koncipována jako výuka v ménětřídní škole, protože v příslučném ročníku budou moci navštěvovat tento předmět žáci z různých
ročníků.

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

představování dětí ve skupině

Multikulturalita

představování dětí ve skupině

Lidské vztahy

představování dětí ve skupině

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vytvoření jazykové mapy Evropy

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

představování dětí ve skupině

Komunikace

představování dětí ve skupině

Poznávání lidí

představování dětí ve skupině

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
snaží se srozumitelně vyslovovat všechny české hlásky•

Učivo
- osvojování si nejfrekventovanější slovní a sémanticky
nejrozšířenější slovní zásoby z oblasti běžně dorozumívací
- procvičování výslovnosti fonémů, kterými se čeština liší od
mateřského jazyka žáka-imigranta
- práce s jazykovým portfoliem

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

čtení textů o cizincích

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
čte jednoduchý český text•
užívá překladový slovník•

Učivo
- na vhodných literárních textech rozšiřovat slovní zásobu
- vytvářet náhled do české dětské literatury

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vytvoření jazykové mapy Evropy

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.5  Český jazyk pro cizince
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vlastní četbou si upevňuje gramatické dovednosti

• Kompetence komunikativní

• při ústním vyjadřování používá jednoznačná a výstižná pojmenování

• Kompetence občanské

• chová se v souladu se stanovenými pravidly

1. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
neustále si rozšiřuje četbou slovní zásobu•
dokáže pracovat se slovníky a jazykovými příručkami•
vede si písemné poznámky z vyuč. hodin•

Učivo
- práce s textem, zlepšit porozumění českému textu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

popis země svého původu

Komunikace

popis země svého původu

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
neustále si rozšiřuje četbou slovní zásobu•
dokáže pracovat se slovníky a jazykovými příručkami•
vede si písemné poznámky z vyuč. hodin•
zaznamenává si svůj pokrok ve znalostech ČJ do portfolia•

Učivo
- výslovnost a slovní přízvuk
- rozšiřování slovní zásoby poznáváním způsobu tvoření nových slov
v češtině
- procvičování označování kvantity (délky samohlásek)
- práce s jazykovým portfoliem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
neustále si rozšiřuje četbou slovní zásobu•
čte knihu a vede si o tom záznam do čten. deníku•

Učivo
- vyhledávání vhodné literatury k vlastní četbě
- seznámení s Knihovnou J. Drdy

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

četba textů světových autorů

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.5  Český jazyk pro cizince
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence občanské

• učí se respektovat a chránit historické a kulturní dědictví národů

1. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje správný slovosled v české větě•

Učivo
- komunikace na úřadě a veřejných jednáních

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

aktivní pomoc nově příchozím cizincům

Mezilidské vztahy

aktivní pomoc nově příchozím cizincům

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Souborové manažery

přesahy z učebních bloků:

2. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje správný slovosled v české větě•
zaznamenává si  svůj pokrok ve znalostech ČJ do portfolia•

Učivo
- oddělování slov v textu
- psaní příslovečných spřežek
- procvičování slovosledu, užití se u zvratných sloves
- práce s jazykovým portfoliem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
dovede si vybrat vhodnou literaturu•
čte knihu a vede si o tom záznam do čten. deníkuNový výstup•

Učivo
- rozbory textů české literatury
- výběr vhodné literatury
- vedení čtenářského deníku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence občanské

• je si vědom národní příslušnosti, vnímá češství v kontextu celé Evropy a světa

• Kompetence pracovní

• je schopen používat osvojené poznatky v praxi
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

1. Komunikační a slohové cvičení
Očekávané výstupy

žák:
umí napsat soukromý a úřední dopis•
souvisle vypravuje před kolektivem spolužáků příběh•

Učivo
- využití českého jazyka v soukromé a úřední korespondenci

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

diskuse o nejčastějších příčinách imigrace

Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse o nejčastějších příčinách imigrace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

diskuse o nejčastějších příčinách imigrace

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje větnou melodii české věty•

Učivo
- větná melodie
- gramatické odlišnosti
- psaní diktovaného textu
- práce s jazykovým portfoliem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v české literatuře a českém filmu•

Učivo
- rozšiřování slovní zásoby - četba a film
- vedení čtenářského deníku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

prezentace literatury své země ve
čtenářském deníku

Hodnoty, postoje, praktická etika

prezentace literatury své země ve
čtenářském deníku

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Předmět Ruský jazyk je zaměřen na ucelené a systematické rozvíjení zejména komunikačních dovedností

v ruském jazyce. Prohlubováním základní slovní zásoby  a tvořením základu jazykového povědomí žáci získají

dovednost v komunikaci a dorozumí se v běžných každodenních situacích. K naplňování výstupů a kompetencí

v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

Tématické okruhy

Hodnoty, postoje, praktická etika

Psychohygiena

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe využívá cizí jazyk

1. Když se učím rusky, chci o Rusku něco vědět
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s mapou Ruska, dějinami, symboly•
porozumí ruské výslovnosti•
převypráví známou pohádku podle ruské nahrávky•
rozumí jednoduchým pokynů a otázkám učitele, které jsou
pronášeny  pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

•

Učivo
- předazbukové období
- fonetické znaky
- výslovnostní návyky – nácvik výslovnosti ruských samohlásek
a souhlásek
- vztah mezi zvukovou a obrazovou podobou slova
- ruský a český přízvuk                                     
- pozdravy a rozloučení
- pozdravy v rusky mluvících zemích
- pohádka           
- ruská města, osobnosti
- internacionalizmy
- základní užívané pokyny učitele v hodině

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

já a moje rodina, pozice mladého člověka v
rodině – jeho seberealizace

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Chci se naučit ruštinu - Азбука
Očekávané výstupy

žák:
rozumí některým podobným slovům a velmi jednoduchým větám•
převádí azbuku podle tabulky do latinky•
na základě podobnosti s češtinou nebo s prvním cizím jazykem
odhadne význam některých slov

•

odpoví na otázku: Kdo to je? Kdo je tu? Kdo je tam•
vyjádří záporné odpovědi•
klade otázky•
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

•

Učivo
- azbukové období
- opakování fonetických rozcviček
- otázky a odpovědi
- seznámení s grafickým systémem ruštiny
- vznik azbuky z hlaholice a cyrilice
- základní poučení o přízvuku
- rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik
- výslovnost ruských samohlásek a souhlásek
- intonace věty oznamovací a tázací
- čtení a psaní písmen: А, К, М, О, Т, Д, В, Н, У, Э, Е, Я
- nepřízvučné slabiky                                    
- čtení jotovaných písmen  е, я – je, ja
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

já a moje rodina, pozice mladého člověka v
rodině

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Chci se naučit azbuku – В Интернете
Očekávané výstupy

žák:
pozdraví•
zeptá se na jméno•
představí svou kamarádku, svého kamaráda•
používá vhodné pozdravy při setkání a rozloučení•
řekne odkud kdo je a na totéž se zeptá•
napíše jednoduchý pozdrav ( e-mail)•

Učivo
- čtení a psaní písmen: Б, З, И, П, Р, С, Г, Й, ы
- různomístný přízvuk v ruštině
- čtení samohlásek v první slabice před přízvukem
- intonace vět tázacích
- oslovení v ruštině při tykání a vykání             

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tolerance, porozumění v rodině, v kolektivu
vrstevníků, v širší společnosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Chci se naučit azbuku – Моя семья
Očekávané výstupy

žák:
sdělí základní informace o sobě a své rodině•
řekne kolik mu je let, kolik má sourozenců, jak se jmenují a na
totéž se dokáže zeptat

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•

Učivo
- čtení a psaní dalších písmen: Л, Ц, Ч, Ш, ь    
- redukce písmen е, я ( je a ja ) – první stupeň redukce
- čtení a výslovnost číslovek do 20                    
- úloha měkkého znaku v ruštině
- domácí jména v ruštině
- čtení s porozuměním

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

tolerance odlišných etnických a kulturních
skupin, odlišných názorů, zájmů

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyprávění jako základ mediálního sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Chci se naučit azbuku - Школа
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a velmi
jednoduchým větám

•

dokáže říct, co děláme o přestávkách•
pojmenuje předměty ve třídě, školní věci a co má ve škole rád•
řekne koho má rád•
sdělí jaká domácí zvířata má doma a jaké domácí zvíře chce, ale
nemůže ho mít

•

Učivo
- slovesa, časování sloves, pohyblivý přízvuk u sloves
- další písmena azbuky – Ж, Щ, Х, Ё, Ю
- pravidla čtení a, o, е, я
- lexikální osvojení sloves číst, psát…
- věty typu – Co mám rád? Koho mám rád?

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

7. ročník

6. Chci se naučit azbuku - Где ты живёшь?
Očekávané výstupy

žák:
přečte všechna písmena azbuky•
řekne,  kdo kde bydlí•
řekne, co bylo k snídani, k obědu, k večeři•
popíše cestu autem na návštěvu•
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- časování sloves v přítomném a minulém čase
- minulý čas pohybových sloves
- čtení a psaní ruského ф - f a ъ - tvrdého
znaku                                   
- měkký znak v ruštině – ne vždy jako háček v češtině
- ruská slova shodná s češtinou ale významově jiná
- ruský folklór – písně
- závěrečné opakování

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

komunikace mezi lidmi z různých zemí, účast
v projektech, spolupráce

Objevujeme Evropu a svět

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využití volného času, koníček – správný krok
ke zdravému formování osobnosti

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe aktivně využívá cizí jazyk

1. Chci znát slovní zásobu, která se hodí při každé příležitosti – Как дела?
Očekávané výstupy

žák:
poblahopřeje k narozeninám•
poděkuje za dárek podle společenské normy•
vyjádří překvapení, radost z dárku•
popřeje dobrou chut´•
řekne, co se mu líbí, či nelíbí•
použije základní fráze omluvy, prosby, poděkování•
napíše blahopřání k narozeninám•

Učivo
- intonační čtení – kontrola porozumění slyšeného
textu                        
- minulý čas sloves
- slovesné vazby odlišné od češtiny ve frázích
- časování sloves
- doplňování textu – domýšlený text
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zvířata, součást přírody, vztah k okolí

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Chci umět názvy dnů, měsíců, počítat do 100, rád si hraji s čísly – Календар ХХ века
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a velmi
jednoduchým větám

•

dokáže říci, kdo se kdy narodil a na totéž se zeptat•
řekne kolik je komu let, kolik je hodin•
pojmenuje měsíce v roce a roční období•
domluví schůzku•
odpovídá na jednoduché otázky týkající elementárních témat,
podobné otázky pokládá

•

Učivo
- opakování výslovnosti ruského tvrdého ы
- čtení předložek se slovy, která začínají na samohlásku
- pravopis číslovek do 100                                
- základní číslovky 20 – 100, 900, 1000 lexikálně
- určování času, pojmenování měsíců a ročních období
- 3. pád osobních zájmen
- 1., 2. a 3. pád podstatných jmen
- počítaný předmět po číslovkách 2, 3, 4 a číslovkách složených (
1год, 2, 3, 4, 22, 33, 54 года, 5 лет ) lexikálně
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

blahopřání, vztahy v rodině, vstřícnost,
pochopení potřeb jiných, vzájemná pomoc

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Chtěl bych si popovídat o tom, co kdo rád dělá – Что я люблю …
Očekávané výstupy

žák:
řekne,  co rád dělá a co rád nedělá, jaké hry rád hraje, na čem rád
jezdí

•

komunikuje v modelových situacích•
napíše krátký dopis o svých zálibách•

Učivo
- opakování výslovnosti tvrdého л
- pravopis záporné částice не u sloves
- výslovnost zvratných částic  -тся,  -ться
- časování zvratných sloves                             
- věty typu: Rád, nerad něco dělám
- slovesné vazby играть во что
- věty se spojkami когда, потому что
- hry ruských a českých dětí
 

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

cestování, vzájemná propojenost států EU

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

správné využití médií za účelem výběru
důležité relevantní informace

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Chci si povídat o škole, o předmětech, o rozvrhu – Кто что учит?
Očekávané výstupy

žák:
učí se, napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
řekne, do které školy a třídy chodí, jaký má rozvrh hodin•
řekne, kdy začíná a končí hodina, kolikátého je•
popíše, co dělá a co se dělalo na hodinách•
řekne, co dělá a dělal po vyučování•

Učivo
- přízvuk řadových číslovek
- časování zvratných sloves начинается, кончается
- pohyblivý přízvuk u sloves учить, учиться
- řadové číslovky 1 – 10 v 1. a 6. pádě
- minulý čas sloves
- vyjádření vykání, oslovování učitele

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

popis činností a práce v hodinách, popis
školního rozvrhu

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

8. ročník

5. Chci se naučit slovíčka, abych si mohla s Rusy popovídat, jaký kdo je – Какой? Какая?
Očekávané výstupy

žák:
popíše osobu a řekne jak vypadá, jaké má vlasy, jaké oči•
odpoví na otázku, kdo tu byl a jak vypadal•
cizinci popíše někoho, koho hledá•
řekne, komu se sám podobá•
popíše osobu a popis zařadí to textu v různých situacích•
vyplní dotazník týkající se popisu osoby•
rozumí základním orientačním pokynům•

Učivo
- intonace rozkazovací věty                              
- časování sloves рисовать, фотографировать, танцевать
- přídavná jména: 1. a 4. pád jednotného a množného čísla
- 2. pád osobních zájmen
- slovesná vazba odlišná od češtiny: похож на кого
- vyjádření přirovnání
- rusko – česká antonyma

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Procházka naším městem -  Город, где я живу
Očekávané výstupy

žák:
řekne, kde bydlí, sdělí svojí adresu•
zeptá se na adresu•
řekne, kde pracují rodiče•
zeptá se na cestu•
vypráví o svém městě, o místech, která má rád•
provází ruské přátele po městě, ve kterém bydlí•
popíše oblíbená místa ve městě•

Učivo
- intonace tázacích vět
- časování sloves
- minulý čas sloves
- skloňování tázacích zájmen кто, что
- 4., 6. a 7. pád podstatných jmen
- skloňování podstatných jmen v jednotném čísle – tvrdé vzory
- internacionalizmy
- závěrečné opakování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

organizace vlastního času, zdravý životní styl
v konfrontaci s konzumním způsobem života

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

respektovat odlišnosti i práva jiných lidí,
tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti
jiných

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• cítí potřebu vlastního rozvoje v oblasti cizího jazyka

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• dbá na kvalitu svého projevu ústního i písemného

• komunikuje cizím jazykem na úrovni dané ročníkem

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině
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5.1.6  Ruský jazyk - 2. cizí jazyk
Učební osnovy

9. ročník

• spolupracuje s učitelem

• Kompetence občanské

• je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• v příkladech z praxe využívá cizí jazyk

1. Jezdím s rodiči po celé Evropě – Мы все живём в Европе
Očekávané výstupy

žák:
zeptá se a odpovídá na otázky rodinných a příbuzenských vztahů,
národností, zaměstnání rodičů, znalostí cizích jazyků, cestování
do ciziny

•

učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení•
požádá o něco•
orientuje se v mapě Evropy•

Učivo
- pravopis jmen příslušníků národů v ruštině
- slovesné vazby ve spojení s profesí
- podstatná jména – lexikální tvary: из Чехии, в Чехию, в Чехии
- časování sloves
- mapa Evropy – státy Evropy – zeměpisný kvíz
- internacionalizmy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

organizace vlastního času, zdravý životní styl
v konfrontaci s konzumním způsobem života

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. České a ruské pohádky - Сказки
Očekávané výstupy

žák:
zvládá jednoduchý způsobu konverzace za předpokladu, že
protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je
vyjádřit jinými slovy a pomůže formulovat to, co se pokouší říci

•

komunikuje v modelových situacích•
popíše, kdo jak vypadá, jak je oblečen•
zjišťuje, čí jsou věci•
vyjádří omluvu•
pošle SMS k narozeninám•

Učivo
- časování sloves
- skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského
v jednotném čísle магазин, портфель, школа, неделя,
фотография
- časování slovesa быть
- budoucí čas
- tázací zájmena чей, чья, чьё, чьи
- intonace
- počítaný předmět po číslovkách 2, 3, 4

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zvládání vlastního chování, řešení různých
situací (bolest, nemoc, pomoc druhým)

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Mne někdy z těch slovíček jde hlava kolem – Голова идёт кругом!
Očekávané výstupy

žák:
rozumí některým známým názvům, slovům a jednoduchým větám•
přijme pozvání ke společenské události•
komunikuje v modelových situacích•
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům

•

odmítne pozvání s omluvou•

Učivo
- časovaní sloves мочь, помочь
- skloňování podstatných jmen středního rodu v čísle jednotném:
место, здание
- nesklonná podstatná jména
- skloňování přídavných jmen podle vzoru новый
- skloňování tázacího zájmena какой
- určování času
- Praha, Moskva - reálie
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5.2  Matematika a její aplikace
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

volba povolání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

EU

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Slavení Vánoc a Nového roku u nás a v Rusku. Blahopřání. – Пишите по адресу.
Očekávané výstupy

žák:
komunikuje v různých situacích při nakupování•
učí se názvy obchodů – kde se co prodává•
učí se napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení –
napíše blahopřání k novému roku a k Vánocům

•

používá ustálené obraty v blahopřání, oslovení v dopise,
zakončení dopisu, psaní adresy

•

vyjádří názor na vlastnosti spolužáků•

Učivo
- 1. pád podstatných jmen čísla množného
- číslovky 100 - 1000
- časování slovesa платит
- slovesné vazby odlišné od češtiny заниматся чем, увлекаться
чем
- skloňování osobních zájmen
- porovnání Dědy Mráze, Mikuláše, Santa Clause
- blahopřání v ústní i písemné
formě                                                          
- psaní adresy v Rusku, originální ruské obálky

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

specifika oděvu ve světě

Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

upevňování vztahu k životnímu prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Co děláme od rána do večera – všední den – С утра до вечера
Očekávané výstupy

žák:
porozumí některým známým názvům, slovům a jednoduchým
větám

•

vyjádří časové údaje během dne•
osvojuje si komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny s důrazem
na dotazy, prosby, rozkazy, přání

•

vyjadřuje souhlas, nesouhlas, nutnost, povinnost•
porozumí textu v němž jsou i neznámá slovíčka (aktivní tvůrčí
čtení )

•

vyjádří, zda se mu daná věc líbí nebo ne•

Učivo
- intonace otázek s tázacím slovem
- intonace prosby, příkazu
- časování sloves – shrnutí
- budoucí čas – я приду,…
- časové věty – Когда я приду из школы, я пойду…
- vyjádřování českých modálních sloves
- vztahy v ruské rodině
- závěrečné opakování

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

EU

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.

Poskytuje vědomosti, dovednosti a kompetence potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat

matematickou gramotnost a informační gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním

vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium a uplatnění na trhu práce.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a

informatiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii,

symboliku a způsoby jejich užití.

5.2  Matematika a její aplikace
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu

Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický

okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,

algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět

operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a

zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a

geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,

uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,

velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a

prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních

situací.

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou

projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti

známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou

hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je

konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného

počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu

funkce.

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může

být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit

logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,

utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje

vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně

úspěšní. Je zde rovněž prostor pro začlenění environmentální výchovy do tohoto oboru v podobě slovních úloh s

tématikou životního prostředí.

Matematické vědy jsou úzce propojeny s informačními a komunikačními technologiemi, vzájemně se prolínají a

doplňují ve vědeckém i praktickém využití, z toho vyplává i jejich nezbytné propojení při výuce matematiky a

jejích aplikací a informačních technologií a dalších předmětů přírodovědného zaměření..

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité

typy výukových programů, využívat tablety, notebooky a interaktivní tabule) a používat některé další pomůcky,

což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích

technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.

5.2.1  Matematika

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

4 5 5 5 5

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

5 5 5 5

Charakteristika předmětu
Předmět matematika prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku. Rozvíjí samostatné, logické

i abstraktní myšlení a prostorovou představivost žáků, vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři vzdělávací okruhy, součástí jsou též i nestandardní aplikační úlohy

a finanční gramotnost, která rozvíjí orientaci žáků ve světě financí.

Matematika rozvíjí schopnost jedince identifikovat a pochopit úlohu, kterou hraje ve světě. Umožňuje dělat dobře

podložené matematické soudy a zabývat se matematikou způsobem, který bude splňovat potřeby

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 142



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

současného a budoucího života jedince jako konstruktivního, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Matematická gramotnost je dovednost manipulovat s čísly, aplikovat  aritmetické operace na údaje, obsažené

často v různých složitých materiálech, grafech, tabulkách, apod..

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Seberegulace a sebeorganizace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

1. ročník
4 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• Kompetence k řešení problémů

• pojmenuje problém

 143
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

1. ročník

1. Číselný obor 0 - 20
Očekávané výstupy

žák:
rozezná čísla 0 až 20•
řadí čísla podle velikosti•
zvládá význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod.•
používá matematické symboly +, -, =, <, >•
zapisuje, čte, řeší příklady na sčítání a odčítání do dvaceti bez
přechodu přes desítku

•

vytvoří skupinu s daným počtem prvků•
snaží se zakreslit čísla do 20 na číselnou osu•
provádí rozklad na desítky a jednotky•
řeší jednoduché slovní úlohy•

Učivo
- čísla 0 až 20
- řazení čísel podle velikosti
- matematické symboly +,-, =, <, >
- sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
- zakreslování čísel do 20 na číselnou osu
- rozklad na desítky a jednotky
- jednoduché slovní úkoly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

použití čísel v praktických situacích

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

využití číselné představy v životních
situacích

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Lidé kolem nás

přesahy z učebních bloků:

2. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v prostoru - nahoře, dole, před, za apod.•
modeluje jednoduché geometrické útvary v rovině•
rozpozná geometrické tvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh•
pojmenuje krychli, kouli•

Učivo
- orientace v prostoru - nahoře, dole, před, za
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- seznámení s geom. tělesy - krychle, koule
- modelování geom. útvarů v rovině
- skládání obrazců z geometrických tvarů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání geometrických tvarů hmatem a
zrakem

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• poznává svou chybu a snaží se ji opravit s pomocí učitele

• Kompetence k řešení problémů

• sděluje vlastní výsledky

• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

2. ročník

1. Číselný obor 0 - 100
Očekávané výstupy

žák:
zapíše a vyřeší příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem
přes desítku

•

zapíše a přečte čísla do 100•
porovnává čísla do 100 a řadí je vzestupně a sestupně•
orientuje se na číselné ose•
sčítá a odčítá čísla v oboru do 100•
užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh•
řeší úlohy s využitím vztahu o kolik více, o kolik méně•
užívá spoje násobilek 1,2,3,4,5•
dělí v oboru násobilek 1,2,3,4,5•
řeší slovní úlohy na násobení a dělení•
řeší úlohy s využitím vztahu kolikrát více a kolikrát méně•
orientuje se v hodnotě peněz•

Učivo
- pamětné sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku
- čísla 0 – 100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel,
porovnávání
- určení řádu ( jednotky, desítky, stovky)
- rozklad čísla v desítkové soustavě
- pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100
- počítání s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi do 100 Kč
- početní operace s 1 závorkou
- odhad a kontrola výsledků
- názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů
- násobení jako opakované sčítání
- násobek, činitel, záměna činitelů
- násobilky 1,2, 3, 4, 5, automatizace násobilek
- dělení v oboru těchto násobilek
- řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v oboru
násobilek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

počítání s penězi

Rozvoj schopností poznávání

hledání správných výsledků při konkrétních
početních operacích

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Finanční gramotnost

2. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:
rozezná geometrická tělesa v praxi•
připraví si pomůcky na rýsování•
poznává pojem bod, čára, úsečka•
narýsuje přímou, lomenou čáru a úsečku dané délky•
změří délku úsečky•
porovná úsečky podle velikosti•

Učivo
- opakování geometrických útvarů v rovině i v prostoru
- geometrická tělesa : kvádr, válec
- práce s pravítkem
- lomená čára, křivá čára, kreslení rovných a křivých čar
- vyznačení a označení bodu
- rýsování úseček
- jednotky cm, dm, m
- měření délky úsečky
- porovnávání velikostí úseček

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

konstruktivní úlohy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy

žák:
čte časové údaje na různých typech hodin•
rozezná časové jednotky den, hodina, minuta, sekunda•

Učivo
- orientace v čase

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

určování času na různých typech hodin

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Lidé a čas

přesahy z učebních bloků:

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěžCvrček•
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

• poznává svou chybu a snaží se ji opravit

• Kompetence k řešení problémů

• navrhuje možnosti řešení, sděluje vlastní výsledky a vyhodnocuje je

• při nejasnostech a problému se radí s učitelem i ostatními o postupu práce

• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení

1. Číselný obor 0 – 1 000
Očekávané výstupy

žák:
čte a píše trojciferná čísla•
vytvoří soubor s daným počtem prvků do 1 000•
zakreslí obraz daného čísla na číselné ose•
používá sčítání a odčítání v oboru do 1 000 při řešení praktických
úloh

•

písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla, provádí odhad a
kontrolu svého výpočtu

•

užívá násobilku  a dělí v oboru násobilky•
dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí
neúplný podíl a zbytek

•

užívá násobení a dělení při řešení praktických úloh•

Učivo
- počet předmětů v daném souboru
- číselná řada, číselná osa
- čtení a psaní čísel, porovnávání
- rozklad čísel v desítkové soustavě
- pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru
do 1 000
- vztah rovnosti a nerovnosti
- násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor násobilek
v číselném oboru do 100
- součin, podíl, zbytek
- užití závorek
- odhad a kontrola výsledku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění matematických operací,
dosazování správných výsledků

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

3. ročník
Welcome (úvod)
At the park (v parku)

Člověk a jeho svět

5. ročník
Finanční gramotnost

2. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:
načrtává, rýsuje přímku, polopřímku, úsečku•
označí bod, krajní body úsečky a počáteční bod polopřímky•
užívá pojem opačná polopřímka•
převádí jednotky délky•
provádí odhad a měření délek úsečky•
určí obvod jednoduchého obrazce sečtením délek jeho stran•

Učivo
- opakování rovinných a prostorových útvarů
- načrtnutí a narýsování přímek, polopřímek, úseček
- vyznačení počátku polopřímek, opačné polopřímky
- jednotky délky mm, km
- měření a odhad délek úseček a  vzdáleností
- měření délek stran rovinných obrazců
- výpočet obvodu mnohoúhelníků sečtením délek stran
- kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění výpočtů obvodů mnohoúhelníků

Rozvoj schopností poznávání

načrtávání a rýsování přímek

Seberegulace a sebeorganizace

měření a odhadování délek úseček a
vzdáleností

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

3. Závislosti , vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy

žák:
provádí jednoduché převody jednotek času•
popisuje jednoduché závislosti z praktického života•
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel•

Učivo
- čas a jednoduché převody jednotek
- tabulky, schémata a posloupnosti čísel

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

doplňování tabulek a jednoduchých schémat

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěžCvrček•

4. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si vlastní metody učení

• vědomě pracuje na svém zlepšení

• poznává svou chybu a snaží se ji opravit s pomocí učitele

• Kompetence k řešení problémů

• navrhuje možnosti řešení problému a za pomoci učitele zvolí podmínky k jeho dosažení

• sděluje vlastní výsledky a porovnává je

• zachycuje postup řešení

• pojmenuje problém
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

1. Číselný obor 0 – 1 000 000
Očekávané výstupy

žák:
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a tisících•
porovnává čísla do milionu•
zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky•
rozkládá čísla v desítkové soustavě•
pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé
od nuly, např.84 000 - 7 200 atd.

•

písemně sčítá a odčítá•
pamětně násobí a dělí číslo do milionu jednociferným číslem•
písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem•
písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí odhad a kontrolu
svého výpočtu

•

určí zbytek•
provádí kontrolu pomocí kalkulačky•
řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel•
řeší slovní úlohy na dva až tři početní výkony•
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou
zlomkem na příkladech z běžného života

•

vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny•
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru
kladných čísel

•

Učivo
- čtení a zápis čísel, číselná osa
- rozklad čísel v desítkové soustavě, počítání po statisících,
desetitisících, tisících
- porovnávání čísel do 1 000 000
- zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
- pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel v daném oboru
- násobení a dělení čísel v daném oboru
- pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
- písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, kontrola
výpočtu
- práce s kalkulačkou, provádění kontroly
- písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem i beze zbytku,
kontrola násobením
- pořadí početních výkonů, užívání závorek
- slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy
o kolik více, o kolik méně, kolikrát více, kolikrát méně
- seznámení se zlomky, celek, část, zlomek, určování části celku
pomocí obrázků
- čitatel, jmenovatel, zlomková čára
- sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
- řešení slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny z celku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

použití daných čísel v konkrétních situacích

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

seznámení s kurzem a cizími měnami

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Finanční gramotnost

2. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:
určí vzájemnou polohu dvou přímek•
sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou k dané přímce•
sestrojí rovnoběžku s danou přímkou•
narýsuje libovolný obdélník, čtverec a pravoúhlý trojúhelník•
narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem•
graficky sčítá a odčítá délky úseček•
pozná souměrný útvar•
určí osu souměrnosti překládáním•
určí  obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě•
seznámí se s jednotkami obsahu•

Učivo
- vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky,
průsečík, kolmice, rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
- kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek, vyznačování
průsečíku
- rýsování libovolného obdélníku, čtverce a pravoúhlého trojúhelníku
- práce s kružítkem
- kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice (kruhu)
- rýsování kružnice s daným středem a s daným poloměrem
- grafické sčítání a odčítání úseček, obvod mnohoúhelníku
- osa souměrnosti, určování os souměrnosti překládáním papíru,
souměrné útvary
- rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník
- konstrukce souměrného útvaru ve čtvercové síti
- určení obsahů obdélníků a čtverců pomocí čtvercové sítě
- jednotky obsahu mm2, cm2, m2

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využití vlastních zkušeností a pozorování
architektury a nejbližšího prostředí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

4. ročník

3. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy

žák:
zapíše pomocí římských číslic 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000•
zapisuje do tabulek jednoduché závislosti z praktického života•
zjistí údaje z diagramu, sestaví jednoduchý diagram•

Učivo
- římské číslice
- sledování jednoduchých závislostí v čase, užití tabulkových zápisů
v praxi
- diagram, zjišťování údajů z diagramu, sestavení jednoduchého
diagramu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

návrhy k užití diagramů a tabulek

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Lidé a čas

přesahy z učebních bloků:

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěžKlokánek•

5. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vědomě pracuje na svém zlepšení

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

• využívá své poznatky a dovednosti v jiných předmětech

• poznává svou chybu a snaží se ji opravit

• Kompetence k řešení problémů

• navrhuje možnosti řešení problému

• sděluje vlastní výsledky a porovnává je

• pojmenuje problém a odhadne, co ho způsobuje

• ověřuje prakticky správnost řešení

• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

1. Číselný obor do 1 000 000 a přes
Očekávané výstupy

žák:
porovnává čísla v daném oboru•
zaokrouhlí čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta,
desítky

•

rozkládá čísla v desítkové soustavě•
pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé
od nuly, např. 84 000 - 6 200 atd.

•

písemně sčítá  tři až čtyři přirozená čísla•
písemně odčítá dvě přirozená čísla•
pamětně násobí a dělí číslo  jednociferným číslem•
písemně násobí až čtyřciferným  činitelem•
písemně dělí jednociferným  a dvojciferným dělitelem, provádí
odhad a kontrolu svého výpočtu

•

provádí kontrolu i pomocí kalkulačky•
řeší jednoduché a složené slovní úlohy řešené jednou nebo
dvěma početními operacemi

•

názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku•
řeší jednoduché úlohy na určení poloviny, čtvrtiny, pětiny, desetiny
z daného celku

•

přečte zápis desetinného čísla, vyznačí na ose číslo dané hodnoty•
znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v
rozmezí  -100 až +100

•

porozumí užití záporných čísel v běžném životě•

Učivo
- posloupnost přirozených čísel, číselná osa
- rozklad čísel v desítkové soustavě
- porovnávání přirozených čísel
- zaokrouhlování čísel na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta,
desítky
- pamětné sčítání a odčítání čísel v daném oboru
- písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel
- písemné odčítání dvou přirozených čísel
- násobení a dělení čísel v daném oboru
- pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
- písemné násobení až čtyřciferným činitelem
- písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem, kontrola
násobením
- odhad a kontrola výpočtů, práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti
výsledků
- užití vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost,
distributivnost)
- slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy
o kolik více, o kolik méně, kolikrát více, kolikrát méně
- řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
- vyjádření části z celku – polovina,čtvrtina, pětina, desetina
- desetinná čísla, číselná osa, porovnávání desetinných čísel
- kladná a záporná čísla na číselné ose
- měření teploty, vyjádření dlužné částky

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

používání a prezentace daných čísel v
konkrétních situacích

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Geometrie
Očekávané výstupy

žák:
dbá na přesnost a čistotu rýsování•
provádí náčrtky•
narýsuje obdélník a čtverec daných rozměrů•
sestrojí trojúhelník ze tří stran a určí, kdy lze trojúhelník sestrojit•
narýsuje pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník•
vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce•
převádí jednotky obsahu•
nakreslí síť kvádru a krychle•
vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě•

Učivo
- přesnost a čistota rýsování
- načrtávání geometrických obrazců
- rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem
- konstrukce obdélníku a čtverce
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran, trojúhelníková nerovnost
- výpočty obvodu a obsahu obdélníka a čtverce
- jednotky obsahu a jejich převody
- síť kvádru a krychle, modelování kvádru a krychle ze sítě, síť
kvádru a krychle rozložením krabičky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využití a aplikace vlastních zkušeností v
jednotlivých situacích

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

používání a prezentace formou návrhů
modelů města, sportovního centra a parku

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

5. ročník

3. Závislosti , vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy

žák:
přepíše a přečte větší čísla zapsaná římskými číslicemi a naopak•
doplní řady čísel, tabulky•
čte a sestaví sloupcový diagram•
sestrojí a čte jednoduché grafy•
orientuje se v jízdním řádu•

Učivo
- římské číslice, přepis větších čísel zapsaných arabskými číslicemi
- diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
- závislosti a jejich vlastnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

návrhy a tvorba tabulek a grafů

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Nestandardní aplikované úlohy a problémy
Očekávané výstupy

žák:
doplní číselnou a obrázkovou řadu  a určí krok, který řadu doplňuje•

doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice•
rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti jsou dány•
řeší slovní úlohy úsudkem a logikou•

Učivo
- magické čtverce
- sudoku
- číselné a obrázkové řady
- prostorová představivost
- slovní úlohy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

srovnávání slovních úloh a vytváření
logických postupů

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěžKlokánek•

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematická

olympiáda

•

6. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů

• porozumí textu matematické úlohy a pracuje s ním

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• volí vhodné způsoby a postupy řešení

• ověřuje správnost řešení

• Kompetence komunikativní

• vyjadřuje a obhajuje svůj názor vhodným způsobem

• k vyjádření používá grafického znázornění a příslušné matem. symboly

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce v týmu

• Kompetence občanské
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

1. Shrnutí a opakováhí učiva z 1. -  5.ročníku
Očekávané výstupy

žák:
počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly•
používá s porozuměním geometrické pojmy (polohové a metrické
vlastnosti)

•

používá základní pravidla načrtávání a rýsování•
používá příslušnou matematickou symboliku•
odhaduje a vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku (včetně
použití čtvercové sítě)

•

Učivo
- přirozená čísla
- rovinné útvary

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pamětné počítání,načrtávání útvarů

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Fyzikální veličiny

2. Desetinná čísla
Očekávané výstupy

žák:
porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla s danou přesností•
násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1 000•
převádí jednotky délky, hmotnosti, obsahu a objemu•
převede desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak•
písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla a provádí
odhad

•

užívá kapesní kalkulátor•
počítá slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými
čísly, a posuzuje reálnost výsledku (úsudkem)

•

Učivo
- desetinná čísla - převod desetinných zlomků a desetinných čísel
- znázorňování desetinných čísel na číselné ose a jejich porovnávání
- zaokrouhlování desetinných čísel
- násobení a dělení desetinného čísla 10, 100,1 000
- převádění jednotek délky, obsahu,objemu a hmotnosti
- početní operace s desetinnými čísly
- násobení a dělení desetinného čísla desetinným číslem
v jednoduchých případech zpaměti
- slovní úlohy (FG)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce s číselnou osou

Rozvoj schopností poznávání

převody jednotek

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Fyzikální veličiny

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Fyzikální veličiny

Fyzikální praktika

8. ročník
Měření

3. Úhel
Očekávané výstupy

žák:
sestrojí osu úsečky, osu úhlu•
změří velikost úhlu pomocí úhloměru•
užívá jednotky stupeň, minuta•
načrtne a odhadne velikost úhlu•
sčítá a odčítá úhly graficky•
sčítá a odčítá velikosti úhlů udané ve stupních a minutách•
násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma•
pozná ostrý, pravý, tupý a přímý úhel, vrcholové, vedlejší,
souhlasné a střídavé úhly

•

Učivo
- úhel, přenášení úhlu
- odhad a měření velikostí úhlu
- rýsování úhlu dané velikosti
- druhy úhlů
- sčítání a odčítání úhlů početně a graficky
- násobení a dělení úhlů dvěma početně a graficky
- konstrukce osy úhlu
- převody jednotek úhlů
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání úhlů v okolí

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Světelné jevy

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

4. Kvádr, krychle
Očekávané výstupy

žák:
řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů kvádru a krychle•
načrtne i sestrojí obraz kvádru a  krychle ve volném rovnoběžném
promítání

•

načrtne a sestrojí síť kvádru, krychle•
používá jednotky objemu a převádí je•

Učivo
- zobrazení krychle, kvádru
- povrch a objem krychle a kvádru
- jednotky objemu a jejich převody

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

modelování kvádru a krychle

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Fyzikální veličiny

Praktické činnosti

Práce s technickými materiály
Technická výchova

Práce s technickými materiály
Design a konstruování

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Fyzikální veličiny

Výtvarná výchova

7. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

Praktické činnosti

6. ročník
Práce s technickými materiály

Technická výchova

Práce s technickými materiály
Design a konstruování

5. Dělitelnost přirozených čísel
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná prvočíslo a číslo složené•
provede rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel•
určí čísla soudělná a nesoudělná•
určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek•
vypočítá jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího
společného násobku  a  největšího společného dělitele

•

používá znaky dělitelnosti•
vytvoří jednoduchou slovní úlohu na využití dělitelnosti•

Učivo
- násobek, dělitel
- znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25, 50, 100
- prvočísla
- rozklad čísla na součin prvočísel
- společný dělitel, největší společný dělitel (D)
- společný násobek, nejmenší společný násobek (n)
- čísla soudělná a nesoudělná
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řešení slovních úloh

Rozvoj schopností poznávání

spolupráce ve skupině

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Osová souměrnost
Očekávané výstupy

žák:
určí, zda jsou dva rovinné obrazce osově souměrné•
načrtne a sestrojí obraz útvaru v osové souměrnosti•
určí osu souměrnosti osově souměrného rovinného obrazce•

Učivo
- shodné geometrické útvary
- osová souměrnost
- osově souměrné útvary
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1  Matematika
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání osově souměrných útvarů

Rozvoj schopností poznávání

sestrojování obrazců osově souměrných

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Světelné jevy

Přírodopis

Biologie rostlin
Praktické činnosti

6. ročník
Práce s technickými materiály

Technická výchova

Práce s technickými materiály
Design a konstruování

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Světelné jevy

Přírodopis

Biologie rostlin

7. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

žák:
provede rozbor úlohy a vyhledá v textu potřebné údaje a vztahy•
volí vhodný postup řešení•
provede diskusi o počtu řešení a kontrolu reálnosti výsledku•
zformuluje odpověď na zadaný problém•

Učivo
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční geometrické úlohy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce ve skupině

Mezilidské vztahy

řešení číselných řad

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Trojúhelník
Očekávané výstupy

žák:
třídí a popíše trojúhelníky•
setrojí trojúhelník ze tří stran a používá trojúhelníkovou nerovnost•
sestrojí výšky, těžnice a střední příčky trojúhelníku a rozezná jejich
základní vlastnosti

•

sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku•
určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou - li dány velikosti
dalších dvou vnitřních úhlů trojúhelníku

•

Učivo
- vnější a vnitřní úhly trojúhelníku
- druhy trojúhelníků
- výšky trojúhelníku
- těžnice trojúhelníku a těžiště
- střední příčky trojúhelníku
- kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání trojúhelníků v okolí

Rozvoj schopností poznávání

provádění konstrukcí

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematická

olympiáda

•

matematická soutěž dle zájmu žákůPythagoriáda•

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematický klokan•
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• Kompetence k řešení problémů

• porozumí textu matematické úlohy a pracuje s ním

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• volí vhodné způsoby a postupy řešení

• ověřuje správnost řešení

• Kompetence komunikativní

• vyjadřuje a obhajuje svůj názor vhodným způsobem

• k vyjádření používá grafického znázornění a příslušné matem. symboly

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

1. Shrnutí a opakování učiva ze 6. ročníku
Očekávané výstupy

žák:
porovnává, zaokrouhluje a počítá s desetinnými čísly•
pracuje s  pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, sudé a
liché číslo, společný dělitel a násobek

•

Učivo
- desetinná čísla
- dělitelnost přirozených čísel

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pamětné počítání

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

2. Racionální čísla
Očekávané výstupy

žák:
převádí daný zlomek na základní tvar•
převádí smíšená čísla na zlomek a naopak•
převádí zlomek na desetinné číslo a naopak•
určí společného jmenovatele•
určí převrácené číslo k danému zlomku•
rozpozná záporné a  kladné racionální číslo a zobrazí je na číselné
ose

•

určí opačné číslo k danému číslu•
porovná dvě racionální čísla•
určí absolutní hodnotu čísla•
provádí základní početní operace s racionálními čísly včetně
odhadů

•

užívá znalostí početních výkonů s racionálními čísly k řešení úloh
z praxe

•

upraví složený zlomek•
posoudí reálnost výsledku slovní úlohy a ověří ho zkouškou•
vytváří modelové situace v oboru celých a racionálních čísel•

Učivo
- zlomek, úpravy zlomků
- smíšená čísla
- porovnávání zlomků a jejich zobrazování na číselné ose
- početní operace se zlomky
- složený zlomek
- čísla kladná, záporná, čísla navzájem opačná
- absolutní hodnota čísla
- porovnávání celých čísel, jejich uspořádání na číselné ose
- početní operace s celými čísly
- racionální čísla, jejich zobrazování na číselné ose
- vyjadřování racionálních čísel zlomkem nebo desetinným číslem
- porovnávání racionálních čísel
- početní operace s racionálními čísly
- užití záporných čísel v praxi

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

výpočty v oboru racionálních čísel

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

řešení slovních úloh na danou tématiku

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Převádění jednotek
Klid a pohyb tělesa

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Převádění jednotek
Klid a pohyb tělesa

8. ročník
Práce, energie
Teplo, změny skupenství
Vedení elektrického proudu v obvodu

9. ročník
Elektromagnetické jevy

Fyzikální praktika

8. ročník
Tělesa v pohybu

3. Shodnost a středová souměrnost
Očekávané výstupy

žák:
užívá věty o shodnosti trojúhelníků sss, sus, usu•
sestrojí trojúhelník zadaný sss, sus, usu•
načrtne a sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti•
určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného obrazce•

Učivo
- shodnost geometrických útvarů
- shodnost trojúhelníků
- věty o shodnosti trojúhelníků sss, sus, usu
- konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání shodných a středově
souměrných útvarů

Rozvoj schopností poznávání

vyhledání středově souměrných útvarů
používaných ve stavebnictví

Komunikace

sestrojování obrazců středově souměrných

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Technická výchova

7. ročník
Práce s technickými materiály
Design a konstruování

přesahy z učebních bloků:
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

4. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy

žák:
porovná dvě veličiny poměrem•
provede zkrácení a rozšíření daného poměru•
rozděluje celek  v daném poměru•
určí danou hodnotu v daném poměru•
využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu, odvodí měřítko mapy ze
zadaných údajů

•

zakreslí a určí bod pomocí souřadnic v pravoúhlé soustavě
souřadnic

•

zapíše rovnici a tabulku přímé, nepřímé úměrnosti•
určí, zda daná závislost je nebo není přímá (nepřímá) úměrnost a
své tvrzení zdůvodní (text, tabulka, graf, rovnice)

•

narýsuje graf přímé (nepřímé úměrnosti)•
používá trojčlenku při řešení slovních úloh•

Učivo
- poměr
- krácení a rozšiřování poměru
- převrácený a postupný poměr
- dělení celku na části v daném poměru
- zvětšování a zmenšování v daném poměru
- měřítko plánu a mapy
- pravoúhlá soustava souřadnic
- přímá úměrnost, graf přímé úměrnosti
- nepřímá uměrnost, graf nepřímé úměrnosti
- řešení slovních úloh z praxe na využití přímé a nepřímé úměrnosti
(FG)
- trojčlenka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání úměrnosti

Rozvoj schopností poznávání

vytvoření plánu v daném měřítku

Komunikace

využívání trojčlenky

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

řešení slovních úloh na dané téma

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Klid a pohyb tělesa
Síla a skládání sil
Účinky síly na těleso
Mechanické vlastnosti kapalin

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Síla a skládání sil
Účinky síly na těleso
Mechanické vlastnosti kapalin

8. ročník
Vedení elektrického proudu v obvodu

9. ročník
Elektromagnetické jevy

Chemie

8. ročník
Směsi

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

Fyzikální praktika

8. ročník
Síly a jejich momenty

Zeměpisný seminář

Kartografie
9. ročník

Praktický zeměpis

5. Čtyřúhelník
Očekávané výstupy

žák:
rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků a jejich vlastnosti•
rozliší jednotlivé druhy lichoběžníků a jejich vlastnosti•
vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku•
vypočítá obvod a obsah trojúhelníku•
vypočítá obvod a obsah lichoběžníku•
řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu
rovnoběžníku, lichoběžníku a trojúhelníku (vyhledá potřebné
údaje, volí vhodné matematické postupy, vyhodnotí výsledek
úlohy)

•

Učivo
- rovnoběžník a jeho vlastnosti
- výšky a úhlopříčky rovnoběžníku
- obvod a obsah rovnoběžníku
- obsah trojúhelníku
- lichoběžník, vlastnosti lichoběžníku
- obvod a obsah lichoběžníku
- konstrukce rovnoběžníku z daných prvků
- konstrukce lichoběžníku z daných prvků
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

načrtávání a rozlišování různých druhů
čtyřúhelníků

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Technická výchova

7. ročník
Práce s technickými materiály
Design a konstruování

přesahy z učebních bloků:

Fyzikální praktika

8. ročník
Síly a jejich momenty

6. Procenta
Očekávané výstupy

žák:
vypočítá procentovou část, základ a počet procent (promile), ověří
správnost výsledku

•

užívá předcházející znalosti k řešení úloh z praxe•
seznámí se s pojmy finanční matematiky•
řeší úlohy na jednoduché úrokování•

Učivo
- procento, základ, procentová část, počet procent
- úrok (FG)
- jednoduché úrokování (FG)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

určení základu, procentové části a počtu
procent

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

řešení slovních úloh na dané téma

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Majetek v našem životě

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Majetek v našem životě

Chemie

8. ročník
Kyseliny a hydroxidy

7. Hranoly
Očekávané výstupy

žák:
načrtne hranol ve volném rovnoběžném promítání, používá pojmy
podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová uhlopříčka

•

načrtne a sestorjí síť hranolu, objasní pojmy síť tělesa, plášť,
podstava

•

vypočítá povrch a objem hranolu•
řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů hranolů•
účelně využívá kalkulátor•

Učivo
- hranol
- objem a povrch hranolu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání hranolů

Rozvoj schopností poznávání

vytvoření modelu hranolu

Komunikace

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

Technická výchova

Design a konstruování
Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Převádění jednotek

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslové citlivosti

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematická

olympiáda

•

matematická soutěž dle zájmu žákůPythagoriáda•

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematický klokan•
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• plánuje a organizuje si vlastní učební proces

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• Kompetence k řešení problémů

• porozumí textu matematické úlohy a pracuje s ním

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• volí vhodné způsoby a postupy řešení

• ověřuje prakticky správnost řešení

• Kompetence komunikativní

• vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu v ústním i písemném projevu

• k vyjádření používá grafického znázornění a příslušné matem. symboly

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Shrnutí a opakování učiva z 7. ročníku
Očekávané výstupy

žák:
rozumí pojmu racionální číslo a vyjádří  racionální číslo zlomkem•
provádí početní operace s racionálními čísly•
pracuje s  trojčlenkou a používá ji při řešení úloh•
určí procento, procentovou část, základ, počet procent a používá
je při řešení úloh

•

Učivo
- racionální čísla
- procenta
- přímá a nepřímá úměrnost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

výpočty v oboru racionálních čísel

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

2. Druhá mocnina a odmocnina.Pythagorova věta
Očekávané výstupy

žák:
určí druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí tabulek a
kalkulačky

•

užívá znalosti druhých mocnin od 1 - 20 a odpovídajících druhých
odmocnin

•

řeší slovní úlohy z praxe na užití  druhé mocniny a druhé
odmocniny

•

uvede Pythagorovu větu, příklady jejího využití v praxi•
řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty    ( reálný náčrt,
matematická symbolika a řešení )

•

Učivo
- druhá mocnina a druhá odmocnina
- Pythagorova věta, její algebraický a geometrický význam
- výpočet přepony a odvěsny prav. trojúhelníku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

určování druhé mocniny a odmocniny
pomocí tabulek a kalkulačky

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

přesahy z učebních bloků:

3. Mocniny s přirozeným mocnitelem
Očekávané výstupy

žák:
vypočítá mocniny s přirozeným mocnitelem•
provádí základní početní operace s mocninami•
zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti•

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

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání pravidel pro počítání s mocninami

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyjadřování čísel v desítkové soustavě
pomocí mocnin deseti

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Elektrický náboj, elektrické pole

4. Kružnice, kruh
Očekávané výstupy

žák:
určí vzájemnou polohu přímky a kružnice•
sestrojí tečnu ke kružnici•
užívá Thaletovu větu v praxi•
určí vzájemnou polohu dvou kružnic•
vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice a řeší úlohy z praxe•
vyhledá potřebné údaje, volí vhodné matematické postupy,
vyhodnotí výsledek úlohy

•

Učivo
- vzájemná poloha kružnice (kruhu) a přímky - tečna, sečna, vnější
přímka
- Thaletova věta
- vzájemná poloha dvou kružnic (kruhů)
- obvod kruhu, délka kružnice, Ludolfovo číslo
- obsah kruhu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání kružnic, kruhů a jejich částí v
praktickém životě

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

Praktické činnosti

8. ročník
Práce s technickými materiály

Technická výchova

Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Práce s technickými materiály

Technická výchova

Práce s technickými materiály
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

5. Výrazy
Očekávané výstupy

žák:
vypočítá hodnotu daného číselného výrazu•
zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými v jednoduchých
případech a naopak vytvoří podobnou úlohu

•

vyjádří slovně daný výraz•
sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, dělí mnohočlen jednočlenem•
vytýkáním před závorku rozloží výraz na součin•
užívá vzorce (a ± b)2, a2 - b2 ke zjednodušení výrazů•

Učivo
- číselný výraz
- proměnná
- mnohočlen
- určování hodnot číselných výrazů
- výrazy s proměnnou
- zápis slovního textu pomocí výrazů
- sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů
- dělení mnohočlenu jednočlenem
- vytýkání před závorku
- užití algebraických vzorců

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

užívání pravidel početních operací

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Válec
Očekávané výstupy

žák:
načrtne rotační válec v rovnoběžném promítání, načrtne a sestrojí
jeho síť

•

vypočítá objem a povrch válce•
užívá pojem válec v praktických situacích•
účelně využívá kalkulátor•

Učivo
- válec, síť válce
- objem a povrch válce
- řešení slovních úloh

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání využití válce v praktickém životě

Rozvoj schopností poznávání

spolupráce ve skupině

Komunikace

řešení slovních úloh z praxe

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Práce s technickými materiály

Technická výchova

Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Práce s technickými materiály

Technická výchova

Práce s technickými materiály

7. Lineární rovnice
Očekávané výstupy

žák:
řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav•
provádí zkoušku správnosti svého řešení•
vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce•
využívá lineárních rovnic při řešení úloh z praxe a výsledek ověří
zkouškou

•

určuje počet řešení lineární rovnice•

Učivo
- rovnost
- lineární rovnice s jednou neznámou, kořen (řešení) lineární rovnice
- ekvivalentní úpravy lineárních rovnic
- zkouška
- výpočet neznámé ze vzorce, řešení slovních úloh 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání ekvivaletních úprav

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Klid a pohyb tělesa
Mechanické vlastnosti kapalin

8. ročník
Práce, energie
Teplo, změny skupenství
Vedení elektrického proudu v obvodu

9. ročník
Elektromagnetické jevy

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Práce, energie
Teplo, změny skupenství
Vedení elektrického proudu v obvodu

9. ročník
Elektromagnetické jevy

Chemie

8. ročník
Chemické reakce
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

8. ročník

8. Konstrukční úlohy
Očekávané výstupy

žák:
používá základní pravidla přesného rýsování•
užívá potřebnou matematickou symboliku•
pojmenuje základní množiny všech bodů daných vlastností•
provádí konstrukce s využitím množin bodů dané vlastnosti•
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými prvky v
jednodušších případech, provádí rozbor, postup konstrukce,
konstrukci, zkoušku a určí počet řešení

•

Učivo
- množiny bodů dané vlastnosti
- základní konstrukční úlohy
- řešení konstrukčních úloh na sestrojování trojúhelníků,
rovnoběžníků, lichoběžníků
- rozbor konstrukční úlohy
- zápis postupu konstrukce
- provedení konstrukce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyjádření postupu konstrukce

Rozvoj schopností poznávání

řešení konstrukční úlohy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

Praktické činnosti

Práce s technickými materiály
Technická výchova

Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

9. Základy statistiky
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, posoudí reálnost•
porovnává soubory dat (četnost, aritmetický průměr, nejmenší a
největší hodhota)

•

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů

•

účelně využívá tabulkový kalkulátor, vytváří grafy (volí vhodný typ
grafu)

•

porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat a iterpretuje
výsledky

•

Učivo
- statistické šetření
- aritmetický průměr
- diagramy (bodové, sloupcové, spojnicové, kruhové)
- statistika v praxi (FG)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využívání statistiky v praxi

Rozvoj schopností poznávání

dodržování pravidel spolupráce

Mezilidské vztahy

statistické šetření v rámci daného souboru

Komunikace

zpracování výsledků statistického šetření

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání statistických údajů

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledávání statistických údajů

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Tabulkový editor (Excel)

Výchova k občanství a ke zdraví

Hospodářství
Přírodopis

9. ročník
Základy ekologie

Zeměpis

8. ročník
Společenský a hospodářský zeměpis

9. ročník
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Tabulkový editor (Excel)

Výchova k občanství a ke zdraví

Hospodářství
Přírodopis

9. ročník
Základy ekologie

Zeměpis

8. ročník
Společenský a hospodářský zeměpis

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematický klokan•

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematická

olympiáda

•

matematická soutěž dle zájmu žákůPythagoriáda•
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
5 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• plánuje a organizuje si vlastní učební proces

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• Kompetence k řešení problémů

• porozumí textu matematické úlohy a pracuje s ním

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• volí vhodné způsoby a postupy řešení

• ověřuje správnost řešení

• Kompetence komunikativní

• vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu v ústním i písemném projevu

• k vyjádření používá grafického znázornění a příslušné matem. symboly

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Shrnutí a opakování učiva z 8. ročníku
Očekávané výstupy

žák:
počítá s výrazy a používá získané dovednosti•
řeší rovnice s využitím ekvivalentních úprav•

Učivo
- celistvý výraz
- lineární rovnice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

užívání pravidel početních operací

Rozvoj schopností poznávání

řešení úloh pomocí pravidel a vzorců

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Lomený výraz
Očekávané výstupy

žák:
určí hodnotu a podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl•
krátí a rozšiřuje lomené výrazy•
sčítá, odčítá, násobí a dělí jednoduché výrazy•
řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli•

Učivo
- lomený výraz
- krácení a rozšiřování lomených výrazů
- početní operace s lomenými výrazy
- úprava složených lomených výrazů
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

užívání pravidel početních operací

Rozvoj schopností poznávání

řešení úloh pomocí pravidel a vzorců

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
Očekávané výstupy

žák:
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými , určuje
počet řešení

•

provádí zkoušku řešení•
řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými a ověří správnost řešení zkouškou

•

Učivo
- řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
(metoda dosazovací, sčítací, kombinovaná)
- řešení slovních úloh lineární rovnicí nebo soustavou lineárních
rovnic (pohyb, společná práce, směsi)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání metod řešení soustav

Rozvoj schopností poznávání

řešení slovních úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Směsi

přesahy z učebních bloků:

4. Tělesa
Očekávané výstupy

žák:
rozeznává geometrická tělesa•
načrtne jehlan a kužel ve volném rovnoběžném promítání•
počítá povrchy a objemy těles a provádí odhad•
rozlišuje rotační tělesa a stanoví, jak vznikají•
rozpozná sítě základních těles (načrtne a sestrojí)•
vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele a koule v jednoduchých
příkladech z praxe

•

účelně využívá kalkulátor•
rozpzná, z jakých základních těles je zobrazené těleso složené•
vyhledá potřebné údaje, volí vhodné matematické postupy,
vyhodnotí výsledek úlohy

•

Učivo
- opakování těles z předešlých ročníků (hranol, válec)
- jehlan a kužel, jejich objem a povrch
- koule a její objem a povrch
- řešení úloh z praxe na výpočty objemu a povrchu těles

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznání těles

Rozvoj schopností poznávání

modelování těles

Komunikace

řešení slovních úloh z praxe

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír
Glóbus a mapa

Technická výchova

9. ročník
Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

5. Podobnost
Očekávané výstupy

žák:
určí podobné útvary v rovině•
určuje a používá poměr podobnosti•
sestrojí rovinný obraz podobný danému na základě výpočtu•
rozdělí a změní úsečku dané délky v daném poměru výpočtem i
graficky

•

využívá podobnost při řešení slovních úloh, využívá měřítko mapy
(plánu)

•

Učivo
- podobnost
- poměr podobnosti
- podobnost trojúhelníků (sss, sus, uu)
- dělení úsečky v daném poměru
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5.2.1  Matematika
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání podobných útvarů

Rozvoj schopností poznávání

spolupráce ve skupině

Komunikace

řešení úloh z praxe

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

Technická výchova

9. ročník
Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

6. Funkce
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná funkční vztah od jiných vztahů z textu, tabulky, grafu a
rovnice

•

určí definiční obor funkce a obor hodnot funkce, přiřadí funkční
vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak

•

rozliší lineární funkci a nepřímou úměrnost od ostatních funkcí a
sestrojí graf

•

vyjadřuje lineární funkci a nepřímou úměrnost rovnicí, tabulkou a
grafem, vyčte z grafu význačné hodnoty

•

řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic•
provede rozbor úlohy z praxe řešené pomocí grafu lin. funkce•

Učivo
- definice funkce
- závislá a nezávislá proměnná
- definiční obor a obor hodnot
- interval
- graf funkce
- lineární funkce a nepřímá úměrnost - vlastnosti, graf
- grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání funkčního vztahu

Rozvoj schopností poznávání

grafické řešení soustavy

Komunikace

určení definičního oboru a oboru hodnot

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Klid a pohyb tělesa

8. ročník
Vedení elektrického proudu v obvodu

přesahy z učebních bloků:

7. Goniometrické funkce
Očekávané výstupy

žák:
určí hodnoty goniometrických funkcí sinus, cosinus, tangens a
cotangens pomocí tabulek nebo kalkulátoru

•

užívá goniometrické funkce ostrého úhlu při řešení úloh z praxe•

Učivo
- goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku
- definice goniometrických funkcí
- tabulky hodnot goniometrických funkcí
- užití goniometrických funkcí pro výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

užívání vhodné goniometrické funkce

Rozvoj schopností poznávání

spolupráce ve skupině

Komunikace

řešení úloh z praxe

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Elektromagnetické jevy

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Elektromagnetické jevy

8. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy

žák:
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tématických oblastí

•

využívá získané poznatky a dovednosti při řešení úloh z běžného
života

•

Učivo
- zobrazení geometrických těles
- složené úrokování (FG)
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5.3  Informační a komunikační technologie
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření obrazu prostorového tělesa

Rozvoj schopností poznávání

řešení úloh na složené úrokování

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Uplatňování subjektivity

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematický klokan•

matematická soutěž dle zájmu žákůMatematická

olympiáda

•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 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. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení

si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační

technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na

1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu

práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Velmi úzce je tato oblast propojena s

výukou matematiky a jejích aplikací a výjkou přírodovědných předmětů.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí

internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu

odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího

počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a

pomůcky. Žáci si mohou lépe osvojovat logické postupy a algoritmy potřebné k rozvoji matematické, informační

a přírodovědné gramotnosti.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat

výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích

oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací

oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního

vzdělávání.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že

vede žáka k:

- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních

technologií

- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,

vyhledáváním a praktickým využitím

- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení

- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování

větší věrohodnosti vyhledaných informací

- využívání výpočetní techniky, a moderních komunikačních systémů, aplikačního i výukového software ke

zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce

- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce

- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a

procesů

- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software

- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích

5.3  Informační a komunikační technologie
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5.3.1  Informatika
Učební osnovy

- šetrné práci s výpočetní technikou

5.3.1  Informatika

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

1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
Předmět Informatika je vyučován jako samostatný předmět od 5. do  9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně.

Obsahem předmětu je prohlubování znalostí bezpečné práce s PC a informacemi. Výuka předmětu Informatika

probíhá v počítačových učebnách, kde má každý žák k dispozici svůj počítač.

Učitel vede žáky k tomu, aby si při práci ověřovali kvalitu informací, analyzovali je a vzájemně porovnávali

informace z různých zdrojů. Žáci využívají Internet a pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů používat

elektronickou poštu. Prakticky si osvojují základy práce s textem a možnosti grafického editoru.

Učivo na 2. stupni navazuje na znalosti a dovednosti získané na stupni prvním. Hlavní důraz je kladen na

praktické dovednosti. Žáci pracují s textem a grafikou, vytvářejí prezentace a tabulky, pracují s audiovizuálními

soubory. Seznamují se s tvorbou webových stránek, vyhledávají a zpracovávají informace. Učí se je nejen

využívat při práci, ale také ukládat a hodnotit věrohodnost různých zdrojů. Učitel žákům vštěpuje zásady

dodržování autorského zákona a přínos informačních technologií pro rozvoj společnosti.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Tématické okruhy

 167
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

5. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vysvětlí užívané termíny a symboly

• Kompetence k řešení problémů

• ověřuje prakticky správnost řešení

• Kompetence pracovní

• dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

žák:
uvede příklady využití počítače•
aktivně dodržuje pravidla bezpečnosti práce s počítačem•
pojmenuje nejběžnější součásti a zařízení počítače, vysvětlí jejich
využití

•

správně zapne a vypne počítač•
provede přihlášení do sítě a odhlášení ze sítě•
orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves
(Enter, Esc, Delete, Shift ….)

•

zadává vstupní data pomocí klávesnice•
používá správně myš•
vysvětlí rozdíl mezy pojmy hadware a software•
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•
seznamuje se sjednoduchou údržbou počítače•

Učivo
- zásady bezpečného a správného zacházení s hardwarem
a softwarem
- vliv počítače na zdraví člověka
- struktura, funkce a popis počítače
- zapnutí a vypnutí počítače
- přihlášení do a odhlášení ze sítě
- klávesnice: části klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
- práce s myší
- rozdíl mezi pojmy software a hadware
- ochrana dat
- jednoduchá údržba počítače

Komentář

Dovednosti využijí žáci ve všech vzdělávacích oblastech.

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

zodpovědné zacházení s vybavením učeben
a dodržování pravidel

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:
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5.3.1  Informatika
Učební osnovy

5. ročník

2. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí pojem informace•
uvede příklady informací a zdrojů (klasických i digitálních), z nichž
se informace získává

•

uvede význam internetu•
používá internetový prohlížeč•
vyhledá požadovanou informaci (s pomocí učitele)•
založí svoji e-mailovou schránku (s pomocí učitele)•
komunikuje pomocí chatu, e-mailu•

Učivo
- informace a informační zdroje
- základy práce s internetovým prohlížečem
- vyhledávání informací na internetu
- základní způsoby komunikace např. e-mail, chat

Komentář

Dovednosti využijí žáci ve všech vzdělávacích oblastech.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma pravda, lež a předstírání
(na internetu)

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vyhledávání na internetu

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání na internetu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

vyhledávání na internetu

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Místo, kde žijeme

3. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy

žák:
za pomoci nástrojů vytváří obrázek•
uloží obrázek, případně otevře pro změny a znovu uloží•
napíše jednoduchý text•
ukládá textový dokument•
seznamuje se s formáty souborů typu textový dokument, obrázek•

Učivo
- základní nástroje a možnosti nastavení grafického editoru (tvary
štětce, barvy, základní tvary…)
- uložení vytvořeného obrázku, otevření obrázku
- základy práce s textem
- formáty souborů typu textový dokument, obrázek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sestavování objektů se zadaným prvkem

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohové útvary
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• aktivně se zapojuje do činností při výuce

• vysvětlí užívané termíny a symboly

• Kompetence k řešení problémů

• ověřuje prakticky správnost řešení

• Kompetence pracovní

• dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v základním uživatelském prostředí operačního
systému Windows

•

provádí základní operace s ikonou•
provádí základní operace s okny•
provádí základní operace s hlavní nabídkou•
vytváří složku nebo soubor, přejmenuje je, zkopíruje či přesune,
uloží a  odstraní

•

Učivo
- základní pojmy a prvky (ikony, okna, složky, soubory, hlavní
nabídka, pracovní plocha, hlavní panel, panely nástrojů)
- základní principy ovládání operačního systému (operace s ikonami,
s okny, s hlavní nabídkou, se soubory a složkami)
 

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

zodpovědné zacházení s vybavením učeben
a dodržování pravidel

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Zdraví

přesahy z učebních bloků:

Informatika pro pokročilé

8. ročník
OS Windows

Psaní na PC

7. ročník
Podmínky racionálního ovládání
počítače

8. ročník
Opakování ze 7. ročníku

2. Textový editor (Word)
Očekávané výstupy

žák:
napíše zadaný text, opraví v textu chyby•
v nastavení stránky provede úpravu vzhledu dokumentu•
formátuje text (odstavce, bloky, ...)•
používá schránku při kopírování a přesouvání•
používá základní činnosti v textovém editoru•
seznamuje se se základními horkými klávesami•
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla•
vytváří vlastní text•
vkládá grafické objekty (obrázky, kliparty, ...)•

Učivo
- spuštění a popis prostředí
- základní funkce
- vzhled stránky
- práce se schránkou
- formátování textu
- základní činnosti v textovém editoru
- základní horké klávesy
- základní typografická pravidla
- význam estetických pravidel pro práci s textem
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

psaní žádosti, omluvy nebo prosby

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Komunikační a slohové cvičení

přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk -2. cizí jazyk

8. ročník
Ich habe einen Computer (já mám
počítač)

7. ročník
Mein Hobby (mé záliby)

Informatika pro pokročilé

8. ročník
Internet

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Zeměpisný seminář

Doprava
Praktické činnosti

8. ročník
Využití digitálních technologií

3. Grafika bitmapová
Očekávané výstupy

žák:
v jednoduchém grafickém editoru vytvoří bitmapový obrázek
(obrázek upraví, uloží a vytiskne)

•

provede vložení a úpravu textu v obrázku•
vytvoří jednoduchou animaci z obrázků•

Učivo
- vytvoření a úprava obrázku v jednoduchém grafickém editoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření různých variant původního
bitmapového obrázku

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává informace na internetu pomocí internetové adresy,
klíčových slov a hypertextových odkazů

•

informace ukládá a vytiskne•

Učivo
- práce s internetovým prohlížečem
- metody vyhledávání na internetu
- uložení informace pro další zpracování
- tisk informace
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma pravda, lež a předstírání
(na internetu)

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Fame and fortune (sláva a bohatství)

Německý jazyk -2. cizí jazyk

8. ročník
Ich habe einen Computer (já mám
počítač)

7. ročník
Mein Hobby (mé záliby)
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

6. ročník

5. Prezentační program (Powerpoint)
Očekávané výstupy

žák:
spustí prezentační program a prohlédne si již vytvořenou
prezentaci

•

vytvoří vlastní prezentaci na zadané téma (v programu
Powerpoint)

•

mění vzhled Powerpointu•
vkládá grafické objekty•

Učivo
- spuštění a popis prostředí
- tvorba snímku
- nový snímek
- rozvržení snímku
- šablony návrhu
- vlastní prezentace

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Ověřování komunikačních účinků

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Výtvarná výchova

7. ročník
Ověřování komunikačních účinků

9. ročník
Ověřování komunikačních účinků

Technická výchova

8. ročník
Využití digitálních technologií

8. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• získává praktické pracovní návyky

• osvojuje si vlastní metody učení

• Kompetence k řešení problémů

• získává informace z různých zdrojů a posuzuje jejich věrohodnost

• Kompetence komunikativní

• sestrojuje a vysvětluje tabulky a grafy

• pomocí inf. technologií prezentuje výsledky své nebo skupinové práce

• Kompetence sociální a personální

• hodnotí svoji práci i práci ostatních podle kritérií (podle předem zadaných úkolů)

• Kompetence pracovní

• dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

8. ročník

1. Tabulkový editor (Excel)
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v okně tabulkového editoru•
vytvoří tabulku, naplní ji daty a  úpraví její vzhled•
provádí s daty pomocí vzorců jednoduché početní operace•
na základě tabulky vytvoří graf a upraví jeho vzhled•
používá základní funkce•
vkládá objekty do excelové tabulky•
vkládá graf i tabulku do textového editoru•

Učivo
- spuštění, popis prostředí
- pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu
- označení řady, sloupce, buňky
- zadávání údajů
- formátování buňky
- úprava tabulky
- jednoduché vzorce
- grafy
- práce s funkcemi
- vkládání objektů do tabulky
- vložení tabulky a grafu do textového editoru

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

práce s tabulkami

Objevujeme Evropu a svět

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření tabulky a grafu

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

Informatika pro pokročilé

9. ročník
MS Office

Psaní na PC

8. ročník
Vypracování tabulek MS EXCEL

Zeměpis

Společenský a hospodářský zeměpis
Technická výchova

Využití digitálních technologií

2. Informace a komunikace
Očekávané výstupy

žák:
využívá různé informační zdroje a vyhodnocuje jednoduché vztahy
mezi údaji

•

ověřuje věrohodnost informace a určuje závažnost informace•
objasní způsob přenosu informací v celosvětové síti•
zajímá se o novinky v oblasti informačních technologií•

Učivo
- vývojové trendy informačních technologií
- věrohodnost informací a informačních zdrojů
- hodnota informace
- přenos informací v celosvětové síti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uvažování o technologiích budoucnosti

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Využití digitálních technologií

Technická výchova

Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků

9. ročník
Ověřování komunikačních účinků

Technická výchova

8. ročník
Využití digitálních technologií

3. Multimedia
Očekávané výstupy

žák:
zpracuje informace v multimediální podobě•

Učivo
- úprava zvuku
- úprava videosekvencí
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Využití digitálních technologií

Technická výchova

Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

4. Novinky v informačních  a komunikačních technologiích
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s novinkami informačních a komunikačních
technologiích

•

Učivo
- novinky v informačních a komuniíkačních technologiích

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Využití digitálních technologií

Technická výchova

Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

5. Textový editor (Word)
Očekávané výstupy

žák:
vytváří jednoduché tabulky•
vloží do dokumentu objekt a podle potřeby ho upraví•
používá v dokumentu sloupce•

Učivo
- tabulky
- vkládání objektů do dokumentu
- psaní do sloupců

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sestavování článku (např. pro školní časopis)

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohové cvičení

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohové cvičení

Německý jazyk -2. cizí jazyk

8. ročník
Ich habe einen Computer (já mám
počítač)

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Výtvarná výchova

8. ročník
Uplatňování subjektivity

Technická výchova

7. ročník
Využití digitálních technologií

8. ročník
Využití digitálních technologií

6. Prezentační program (Powerpoint)
Očekávané výstupy

žák:
při tvorbě vlastní prezentace využívá efekty a animace•
využívá informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví•

Učivo
- nastavení efektu a animací
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Ověřování komunikačních účinků

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Výtvarná výchova

7. ročník
Ověřování komunikačních účinků

9. ročník
Ověřování komunikačních účinků

Technická výchova

8. ročník
Využití digitálních technologií

7. Souborové manažery
Očekávané výstupy

žák:
nastavuje adresářovou strukturu počírače•

Učivo
- pokročilejší práce s adresářovou strukturou počítače

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk pro cizince

8. ročník
Komunikační a slohové cvičení

Výtvarná výchova

Uplatňování subjektivity

8. Internetové aplikace
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v internetových aplikacích•

Učivo
- využití internetových aplikací

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Německý jazyk -2. cizí jazyk

8. ročník
Ich habe einen Computer (já mám
počítač)

Technická výchova

Využití digitálních technologií

9. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů

• navrhuje postup a plán plnění úkolu, kritéria plnění úkolu

• k práci přistupuje tvořivým způsobem, aplikuje různé metody a postupy

• Kompetence komunikativní

• prezentuje výsledky své práce a obhajuje je

• Kompetence občanské

• seznamuje se s základní legislativou a obecně platnými morálními zákony pro používání

IKT

• Kompetence pracovní
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1  Informatika
Učební osnovy

9. ročník

• dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou

• používá osvojené poznatky v praxi

1. Kancelářské programy
Očekávané výstupy

žák:
vytváří projekt s využitím textových, tabulkových a przentačních
programů

•

Učivo
- propojení textového, tabulkového a prezentačního programu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření vektorového obrázku

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání na internetu

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

vytváření vektorového obrázku pro možné
mediální využití

Tvorba mediálního sdělení

spolupráce na drobném tématickém projektu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

9. ročník
Využití digitálních technologií

Technická výchova

Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

9. ročník
Využití digitálních technologií

Technická výchova

Využití digitálních technologií

2. Grafika
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové a
vektorové)

•

v grafickém programu vytvoří vektorový obrázek (obrázek upraví,
uloží a vytiskne)

•

optimalizuje velikosti obrázků pro jejich umístění na webové
stránky

•

uplatňuje základní estetická pravidla pro práci s obrázkem•

Učivo
- bitmapové a vektorové grafické editory
- vytvoření a úprava obrázku ve vektorové grafice
- optimalizace velikosti obrázků pro jejich umístění na webové
stránky
- přizování a práce s digitální fotografií

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

9. ročník
Využití digitálních technologií

Technická výchova

Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

3. Tvorba www stránek
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí z jakých částí se skládá webová stránka•
vytváří odkazy mezi stránkami•
popíše jak umístit webové stránky na internet•
seznámí se s různými  způsoby tvorby webových stránek (HTML
editor, export z jiných programů, úprava HTML kódu)

•

vytváří svoji vlastní webovou stránku•
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla•
využívá informace v souladu se zákony o duševním vlastnictví•

Učivo
- webová stránka - její části
- možnosti tvorby webových stránek
- HTML editorem - prostředí, práce s editorem
- odkazy mezi webovými stránkami
- seznámení s jazykem HTML
- umístění stránky na internet
- samostatná práce (osobní www stránka)
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5.3.2  Informatika pro pokročilé
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření webové stránky

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání na internetu, hledání rozdílu
mezi informativními, zábavnými a reklamními
sděleními

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

vytváření webové stránky

Tvorba mediálního sdělení

spolupráce na tvorbě webových stránek na
dané téma

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Ověřování komunikačních účinků

Praktické činnosti

Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

9. ročník
Využití digitálních technologií

5.3.2  Informatika pro pokročilé

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
Vzdělávací předmět Informatika pro pokročilé je určen žákům s hlubším zájmem o využití internetu, o získávání

dovedností v ovládání a nastavování operačního systému Windows a aplikační sady Mokrosoft Office.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.3.2  Informatika pro pokročilé
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• získává praktické pracovní návyky

• Kompetence k řešení problémů

• získává informace z různých zdrojů a posuzuje jejich věrohodnost

• Kompetence sociální a personální

• hodnotí svoji práci i práci ostatních

• Kompetence pracovní

• dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou

1. Internet
Očekávané výstupy

žák:
získává nové možnosti v práci s www stránkami•

Učivo
- internet - tipy a triky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Textový editor (Word)

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Ověřování komunikačních účinků

2. OS Windows
Očekávané výstupy

žák:
získavá nové možnosti v ovládání a nastavování operačního
systému Wndows

•

Učivo
- operační systém Windows - tipy a triky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Základy práce s počítačem

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů

• navrhuje postup a plán plnění úkolu, kritéria plnění úkolu

• k práci přistupuje tvořivým způsobem, aplikuje různé metody a postupy

• Kompetence pracovní

• dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou

• používá osvojené poznatky v praxi

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 178



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.3  Psaní na PC
Učební osnovy

9. ročník

1. MS Office
Očekávané výstupy

žák:
získává nové možnosti v ovládání a nastavení aplikací Word,
Excel, Power Point, Outlook

•

používá nástroje sady office•

Učivo
- Word v tricích
- Excel v tricích
- Power Point v tricích
- Outlook v tricích
- nástroje sady office

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Tabulkový editor (Excel)

přesahy z učebních bloků:

5.3.3  Psaní na PC

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
Předmět svým pojetím a obsahem umožňuje žákům získat základní vědomosti, dovednosti a celkovou orientaci

v provádění jednoduchých administrativnívch prací, psaní žádostí, strukturovaného životopisu a vyplňování

formulářů při styku s úřady a organizacemi (praktické využití v občanském životě).

Žáci jsou vedeni tak, aby zvládli základy psaní na počítači správnou technikou a osvojené dovednosti správně

využívali v praxi. Důraz je kladen na přesnost práce, gramatickou správnost v písemném projevu,

normalizovanou úpravu textů a písemností a částečně i na rychlost. Zároveň je uplatňována bezpečnost a hygiena

práce.

Tématické celky mají svou logickou stavbu a návaznost. Je možno využívat znalostí a zkušeností žáků z oblasti

informatiky. Vyučující může modifikovat obsah jednotlivých témat vzhledem k tomu, že se jedná o volitelný

předmět a žáci nemusí začínat od 7. roč., ale i od 8. roč. či 9. roč.. Pokračovat  mohou v následujícím

ročníku (kromě 9.roč.). To znamená, že 7. roč. je koncipován pro začátečníky a 8. roč.  pro pokročilé, celkem 2

roky.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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5.3.3  Psaní na PC
Učební osnovy

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• získává praktické pracovní návyky

• organizuje svou práci

• Kompetence komunikativní

• dodržuje základní jazykové a stylistické normy

• Kompetence občanské

• jedná odpovědně a samostatně

• Kompetence pracovní

• pracuje s osobním počítačem

• osvojuje si a rozvíjí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující včetně zásad

ochrany zdraví

• učí se používat základní aplikace

1. Podmínky racionálního ovládání počítače
Očekávané výstupy

žák:
dbá na bezpečnost a hygienu práce•

Učivo
- péče o osobní počítače a psací stroje
- ergonomické zásady a ochrana zdraví
(pracovní stůl, židle, předloha, obrazovka, ochrana očí a páteře)
- psychologické nároky při nácviku klávesnice
- příprava pracoviště

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vnímání důležitosti ergonomických zásad

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Základy práce s počítačem

Tělesná výchova

7. ročník
Průprava

Zdravotní TV

Správné držení těla

přesahy z učebních bloků:

2. Hmatová metoda
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•

Učivo
- držení rukou
- prstoklad
- řádkování
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5.3.3  Psaní na PC
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uplatňování správného držení rukou,
získávání dovedností v programu

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Nácvik psaní na střední a horní písemné řadě, čárka
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše jednoduchý text•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
píše podle diktátu•

Učivo
- j, k, d, f - kurzor
- ů, a
- l, s
- u, r
- i, čárka
- p, q
- h, g
- e
- o,w
- z
- t
- ú
- anglické příklady 1
- výpočet přesnosti a rychlosti psaní (průběžně)
- cvičení na přesnost a rychlost (průběžně)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uplatňování správného držení rukou,
získávání dovedností v programu

Rozvoj schopností poznávání

učení organizace svého času, stanovování si
osobních cílů a kroků k jejich dosažení,
vypracování domácích úkolů v termínech,
používání e-learningu

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Nácvik psaní na dolní písemné řadě, velká písmena
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše jednoduchý text•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
píše podle diktátu•

Učivo
- m
- velká písmena, levý Shift
- klávesa tečka
- v
- velká písmena, pravý Shift
- y, pomlčka
- c
- n
- b
- x,Caps Lock
- anglické příklady 2
- výpočet přesnosti a rychlosti psaní (průběžně)
- cvičení na přesnost a rychlost (průběžně)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení pozornosti a soustředění při psaní
diktátů

Rozvoj schopností poznávání

stanovování si osobních cílů a kroků k jejich
dosažení, vypracování domácích úkolů v
termínech, používání e-learningu

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.3.3  Psaní na PC
Učební osnovy

7. ročník

5. Nácvik písmen a znamének na číselné řadě
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše jednoduchý text•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
píše podle diktátu•

Učivo
- í
- č
- á
- ř
- é
- š
- ě
- ý
- ž
- diakritická znaménka háček a čárka
- velká písmena s diakritickými znaménky
- výpočet přesnosti a rychlosti psaní (průběžně)
- cvičení na přesnost a rychlost (průběžně)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení dovedností na zapamatování

Rozvoj schopností poznávání

vypracování domácích úkolů v termínech,
používání e-learningu

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• rozvíjí praktické pracovní návyky

• organizuje svou práci

• Kompetence komunikativní

• dodržuje jazykové a stylistické normy

• Kompetence občanské

• jedná odpovědně a samostatně

• Kompetence pracovní

• pracuje s osobním počítačem

• osvojuje si a rozvíjí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující včetně zásad

ochrany zdraví

• učí se používat nové aplikace a automatizuje si základní aplikace

1. Opakování ze 7. ročníku
Očekávané výstupy

žák:
dbá na bezpečnost a hygienu práce•
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše text•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
píše podle diktátu•

Učivo
- péče o osobní počítač
- ergonomické zásady a ochrana zdraví
- psychologické nároky při nácviku klávesnice
- příprava pracoviště
- psaní na střední a horní písemné řadě, čárka
- psaní na dolní písemné řadě, velká písmena
- písmena a znaménka na číselné řadě
- výpočet přesnosti a rychlosti psaní (průběžně)
- cvičení na přesnost a rychlost (průběžně)
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5.3.3  Psaní na PC
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uplatňování správného držení rukou,
utváření dovedností pro učení a studium
opisováním textů z učebnic ostatních
předmětů

Rozvoj schopností poznávání

cvičení pozornosti a soustředění při psaní
diktátů, vypracování domácích úkolů v
termínech, používání e-learningu

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Základy práce s počítačem

Tělesná výchova

8. ročník
Průprava

Zdravotní TV

Správné držení těla

přesahy z učebních bloků:

2. Nácvik dalších znamének a značek
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše text•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
píše podle diktátu•

Učivo
- diakritická znaménka používaná v cizích jazycích
- vykřičník, otazník, dvojtečka, středník, výpustek
- odsuvník, závorky, uvozovky
- výpočet přesnosti a rychlosti psaní (průběžně)
- cvičení na přesnost a rychlost (průběžně)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

získávání dovedností v programu, cvičení
dovedností na zapamatování, utváření
dovedností pro učení a studium opisováním
textů z učebnic ostatních předmětů

Rozvoj schopností poznávání

cvičení pozornosti a soustředění při psaní
diktátů

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Číslice a značky
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše text•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
píše podle diktátu•

Učivo
- nácvik číslic a značek na numerické klávesnici PC
- nácvik značek na alfanumerické klávesnici PC
- výpočet přesnosti a rychlosti psaní (průběžně)
- cvičení na přesnost a rychlost (průběžně)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uplatňování správného držení rukou,
získávání dovedností v programu

Rozvoj schopností poznávání

cvičení pozornosti a soustředění při psaní
diktátů

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Vypracování tabulek MS EXCEL
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
zpracovává tabulky•

Učivo
- všeobecné zásady
- základní formátování tabulek
- vypracování tabulek MS EXCEL
- úprava tabulky
- jednoduché vzorce
- vkládání objektů do tabulky
- vložení tabulky do textového editoru
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5.3.3  Psaní na PC
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uplatňování správného držení rukou

Rozvoj schopností poznávání

učení organizace svého času

Seberegulace a sebeorganizace

rozhodování na základě vlastního uvážení o
optimální tabulce v souladu se zadáním,
dokázání obhájení výsledku své práce

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Tabulkový editor (Excel)

přesahy z učebních bloků:

5. Opisování textů
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše texty střední obtížnosti•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
píše podle diktátu•

Učivo
- opisování textů AJ
- výpočet přesnosti a rychlosti psaní
- cvičení na přesnost a rychlost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uplatňování správného držení rukou,
utváření dovedností pro učení a studium
opisováním textů z učebnic ostatních
předmětů

Rozvoj schopností poznávání

cvičení pozornosti a soustředění při psaní
diktátů, vypracování domácích úkolů v
termínech, používání e-learningu

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Úprava textu v MS WORD
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
opíše text•
snaží se dodržovat přesnost a rychlost•
upravuje text s využitím různých stylů písma a funkce vložit soubor
a symbol

•

Učivo
- zpracování textu
- úprava a formátování textu a stylu písma
- vkádání symbolů a obrázků do textu a jejich úpravy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozvíjení dovedností psaní na PC
zpracováním obecných připravených textů,
získávání dovedností pro další profesní
rozvoj formátováním textů, úpravou písma,
vkládání symbolů a obrázků dle zadání

Rozvoj schopností poznávání

vypracování domácích úkolů v termínech,
používání e-learningu

Seberegulace a sebeorganizace

vypracování samostatného jednoduchého
projektu dle zadání (1. strana novin)

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.4  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

8. ročník

7. Zpracování písemností
Očekávané výstupy

žák:
ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou•
zpracovává písemnosti a upravuje je podle normy•
zpracuje text s využitím zvýraznění•

Učivo
- žádost
- strukturovaný životopis
- vyplňování základních formulářů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyplňování žádostí používaných v
praktickém životě, např.: žádost o místo

Rozvoj schopností poznávání

sestavování strukturovaného životopisu,
vyplňování základních formulářů, např.:
žádost o vydání OP

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.

stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a

směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět 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; 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 a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských

výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a

porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu

života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.

Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo

modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně

přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností

žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání

jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a

společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich

vzdělávacího obsahu.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v

něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života

vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.

Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření

přímých zkušeností žáků. 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 tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,

5.4  Člověk a jeho svět
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5.4  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,

baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí

soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním

poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období

vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické

okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen

jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně

držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k

očekávaným výstupům.

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 se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a

postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.

Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto

je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především

pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky

regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

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. Jsou vedeni k

tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve

vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. 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. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od

narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,

mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a

o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i

celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a

bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají

určené role a řeší modelové situace.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že

vede žáka k:

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti

- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních

informací

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně

vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci

i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při

jejich ochraně

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a

jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5.4.1  Člověk a jeho svět

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

2 2 2 3 4

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika předmětu

Předmět Člověk a jeho svět je jedinou oblastí, která je koncipována pouze pro 1. stupeň. Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka,

společnosti, historie, vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví. Směřuje k dovednostem pro praktický život.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Vnímání autora mediálních sdělení

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Stavba mediálních sdělení

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Ekosystémy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Formy participace občanů v politickém životě

Tématické okruhy
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Hodnoty, postoje, praktická etika

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Psychohygiena

Sebepoznání a sebepojetí

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kooperace a kompetice

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Multikulturalita

Kulturní diference

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence komunikativní

• vyslechne druhého

• Kompetence občanské

• seznamuje se se školním řádem, uvědomuje si své školní i mimoškolní povinnosti
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

1. ročník

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
popíše cestu do školy a zpět•
orientuje se v prostorách školy a poznává jejich funkci•
seznamuje se s okolím školy a bydliště•
pamatuje si svoji adresu•
vypráví o místě svého bydliště•
snaží se o ukázněné chování ve škole i mimo ni•
poznává základní pravidla účastníků silničního provozu (přechod
vozovky se světelnými signály, chůze po chodníku, značky, zná
různé dopravní prostředky)

•

poznává nejvýznamnější místa v okolí•

Učivo
- škola
- obec
- dopravní prostředky
- cesta do školy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

chování jednotlivce v dopravním provozu

Rozvoj schopností poznávání

naučné vycházky

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Jazyková výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Jazyková výchova

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
vypráví o rodinných událostech•
respektuje spolužáky, toleruje jejich odlišnost, přizpůsobuje se•
pojmenuje členy svojí rodiny, chápe vztahy mezi nimi•
vysvětlí podstatu rozšířených profesí•

Učivo
- rodina
- domov
- chování a soužití lidÍ
- školní režim
- zaměstnání lidí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

modelové situace a hry, na poznávání a
respektování individuality jedince

Poznávání lidí

vytváření dobrých vztahů v kolektivu

Mezilidské vztahy

dramatizace modelových situací

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

zapojení žáků do kolektivu třídy

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

1. ročník
Číselný obor 0 - 20

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce, roční období•
rozliší části dne•
určí celé hodiny•
časově zařazuje nejvýznamnější svátky a tradice (Vánoce,
Velikonoce)

•

Učivo
- orientace v čase
- Vánoce
- Velikonoce
- denní režim

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišování času na práci a odpočinek

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

1. ročník
Čtení a literární výchova

Výtvarná výchova

Volné a užité výtv. umění, lidová
tvorba, architektura
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

1. ročník

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
popisuje změny v přírodě•
seznamuje se s nejznámějšími rostlinami a živočichy•
rozlišuje charakteristické znaky přírodních společenstev-les, louka,
pole, zahrada, řeka, park

•

seznamuje se s pojmy živelné pohromy•

Učivo
- roční období v přírodě
- živá příroda
- rostliny, houby
- živočichové – základní společenstva

 

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

přírodovědné vycházky s cílem pozorování
změn v přírodě, rozlišování plodů

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
Výtvarné prožívání přírody

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
Výtvarné prožívání přírody
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

1. ročník

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
pojmenovává části lidského těla•
dodržuje hygienické návyky•
posoudí základy správné životosprávy – výživa, odpočinek, pitný a
pohybový režim

•

užívá názvy běžných onemocnění a seznamuje se s možnostmi
prevence

•

aplikuje zákl. pravidla pro chodce•

Učivo
- člověk a lidské tělo
- části lidského těla
- péče o zdraví a zdravá výživa
- nemoc, úraz a jejich prevence
- pravidla dopravy, dopravní nehody
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

modelové situace u lékaře

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

kulturní památka - Svatá HoraVycházka•

pořádané akce v hornickém domkuNávštěva Hornického

muzea Příbram

•

Soutěže
sběr papíru, jiných druhotných surovin a třídění odpaduEVVO•

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• pokouší se číst s porozuměním slova, věty a krátké texty

• Kompetence k řešení problémů

• s pomocí učitele dokáže pojmenovat problém

• učí se brát si poučení z problémové situace

• Kompetence komunikativní

• dodržuje pravidla zdvořilého chování

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
zná nejvýznamnější místa v okolí•
žák se bezpečně orientuje v okolí školy a svého bydliště•
samostatně se pohybuje po budově školy•
rozeznává vybrané značky pro chodce•
má základní znalosti o ČR•

Učivo
- cesta do školy
- škola
- domov
- obec,místní krajina
- dopravní prostředky
- Česká republika

 191
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

seznamování se a informování ostatních o
dění v našem městě a okolí

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Čtení a literární výchova

přesahy z učebních bloků:

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
zná role rodinných příslušníku a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké
příbuzenské vztahy

•

vytváří si pozitivní vztahy ke spolužákům•
posuzuje nutnost péče o mladší, handicapované a staré členy
rodiny

•

má osvojené základy společenského chování•

Učivo
- rodina
- chování a soužití lidí

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

utváření pravidel třídy

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Čtení a literární výchova

přesahy z učebních bloků:

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje rok kalendářní a školní, vyjmenuje měsíce•
užívá správně pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok, kalendář,
datum

•

na hodinách určí čtvrt, půl,tři čtvrtě a celou•
sleduje významná data rodiny, popisuje, jak je rodina prožívá•
porovnává zvyky, obyčeje a způsob práce lidí v minulosti a
současnosti, oceňuje výsledky jejich práce

•

snaží se za pomoci dospělých dodržovat vhodný denní režim•

Učivo
- orientace v čase a časový řád
- současnost a minulost v našem životě
- denní režim
- Vánoce
- Velikonoce
- rodinné oslavy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

porovnávání a dodržování zvyků a obyčejů

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Závislosti, vztahy a práce s daty

Výtvarná výchova

Volné a užité výtv. umění, lidová
tvorba, architektura.

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
pozoruje, porovnává a popíše změny v jednotlivých ročních
obdobích v  přírodě

•

třídí své získané vědomosti a pozorování•
uvádí a třídí nejznámější rostliny a živočichy•
pojmenovává zvířata domácí , volně žijící•
porovnává základní stromy, keře a byliny•
utváří si pozitivní a odpovědný vztah k přírodě•
pojmenovává základní druhy ovoce a zeleniny, pozná rozdíly mezi
dřevinami a bylinami

•

Učivo
- roční období v přírodě
- proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích
- kalendář přírody
- živá příroda
- rostliny, houby
- živočichové – základní společenstva
- působení lidí na krajinu a životní prostředí
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

sledování rostlin a popisování změn v
ročních obdobích

Základní podmínky života

třídění odpadu

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
Výtvarné prožívání přírody

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

2. ročník
Výtvarné prožívání přírody

Člověk a svět práce

Pěstitelské činnosti

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu•
snaží se vědomě dodržovat základy správné životosprávy•
dodržuje zásady bezpečného chování vůči sobě i ostatním•
dodržuje základní pravidla pro chodce•

Učivo
- člověk a lidské tělo
- části lidského těla
- péče o zdraví a zdravá výživa
- nemoc, úraz,  prevence
- pravidla dopravy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

popisování částí lidského těla

Sebepoznání a sebepojetí

tvoření vlastního denního režimu

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

kulturní památka Svatá Hora.Vycházka•

Soutěže
sběr papíru, jiných druhotných surovin a třídění odpaduEVVO•

3. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů

• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení

• Kompetence komunikativní

• vyslechne druhého

• vyhledává nové informace v různých zdrojích samostatně, ve skupině i s pomocí učitele a

dále s nimi pracuje

• dodržuje pravidla zdvořilého chování

• Kompetence sociální a personální

• neodmítá názory ostatních, nebojí se požádat o pomoc, dokáže pomoci slabšímu

• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích

• Kompetence občanské

• chápe povinnost odmítat fyzické a psychické násilí, pozná útlak a kruté zacházení

• chová s v souladu s vžitými morálními normami, ve škole se školním řádem

• učí se rozpoznávat krizové situace a přivolat první pomoc
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

3. ročník

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
začlení svoji obec do příslušného kraje•
vnímá pracovní, rekreační, kulturní a sportovní možnosti obce•
pojmenuje hlavní světové strany, použije je při orientaci na mapě•
správně pojmenuje naše hlavní město, prezidenta•
uvědomuje si působení člověka na krajinu a životní prostředí•
rozezná nebezpečí různého charakteru•
rozezná vybrané značky•
uplatňije základní pravidla účastníka silničního provozu•
rozezná nebezpečí různého charakteru•

Učivo
- cesta do školy
- domov
- obec,místní oblast, její krajina a orientace v ní
- orientace podle světových stran
- ochrana životního prostředí)
- osobní bezpečí
- naše vlast - Česká republika
- mapy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

seznamuje se a informuje ostatní o dění ve
městě

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

seznamuje se a informuje ostatní o dění ve
městě

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

práce s mapou, vyhledávání údajů o
sousedních státech

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

sdělování poznatků z běžných situací v
rodině a v obci

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání informací v mediích

Fungování a vliv médií ve společnosti

vyhledávání informací v mediích

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Čtení a literární výchova

Matematika

Geometrie
Hudební výchova

Poslechové činnosti
Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti•
vytváří si pozitivní vztahy ke spolužákům•
svěří se s osobním problémem vzniklým ve škole i mimo ni•
orientuje se v základní síti obchodů a služeb•
ví, jak se zachovat při setkání s neznámými lidmi•

Učivo
- práce dospělých
- technika, obchod, služby
- kultura a sport
- rady na prázdniny
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dramatizace- utváření pravidel třídy

Poznávání lidí

dramatizace- utváření pravidel třídy

Mezilidské vztahy

dramatizace- utváření pravidel třídy

Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

hry- práce dospělých

Lidské vztahy

hry- práce dospělých

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Čtení a literární výchova

přesahy z učebních bloků:

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
pozná různé lidské činnosti•
srovnává proměny života v minulosti a přítomnosti•
poznává pověsti daného regionu•

Učivo
- současnost a minulost v našem životě
- Vánoce
 

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

seznamování se s lidovýmí zvyky a tradicemi
v jiných zemích

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření mediálního sdělení pro školní
časopis v týmu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Čtení a literární výchova

Výtvarná výchova

Volné a užité výtv. umění, lidová
tvorba, architektura.

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
Volné a užité výtv. umění, lidová
tvorba, architektura.

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny•
rozpozná  vybrané byliny a dřeviny, pojmenovává jejich části•
poznává vyskytující se jedlé a jedovaté houby•
zařazuje vybrané živočichy a rostliny do příslušných společenstev•
zdůvodňuje důležitost ochrany přírody•
provádí jednoduché pokusy a měří zákl. veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

•

Učivo
- živá a neživá příroda
- rostliny a živočichové
- životní podmínky
- rovnováha v přírodě
- ochrana přírody

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění jednoduchých pokusů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření miniherbáře, pozorování využití
krajiny v okolí domova

Ekosystémy

vytváření miniherbáře, pozorování využití
krajiny v okolí domova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání informací v mediích

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
Výtvarné prožívání přírody

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Čtení a literární výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné prožívání přírody
Člověk a svět práce

Pěstitelské činnosti
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

3. ročník

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
pojmenuje hlavní části lidského těla•
určuje funkce částí a orgánů lidského těla•
uplatňuje zásady zdravého životního stylu•
posuzuje místa a situace, kdy je ohroženo zdraví•
posuzuje pravidla první pomoci, pokouší se stanovit postup v
určitých mimořádných situacích

•

ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek•

Učivo
- lidské tělo
- péče o zdraví
- zdravá výživa
- úrazy a jejich prevence, mimořádné situace
- osobní bezpečí, bezpečné místo pro hru a trávení volného času
- účastník silničního provozu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba vlastního správného denního režimu

Seberegulace a sebeorganizace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ošetření drobných poranění a úrazů

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse - pozitivní a negativní vliv medií

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

3. ročník
At the shop ( v obchodě)

Tělesná výchova

Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

kulturní památka - Svatá HoraVycházka•

Soutěže
sběr papíru a druhotných surovin, třídění odpaduEVVO•

4. ročník
3 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• používá vlastních slov k vyjádření obsahu získaných poznatků

• pracuje s pojmy a termíny pro finanční gramotnost

• snaží se rozlišovat důležité informace a cíle od méně důležitých

• Kompetence k řešení problémů

• formuluje jednoduchou hypotézu a ověřuje ji

• navrhuje možnosti řešení problému

• vyhledává řešení, využívá je samostatně i ve skupině

• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení

• Kompetence komunikativní

• kultivovaným způsobem obhajuje svůj názor,diskutuje o něm a citlivě reaguje na názory

ostatních

• vyhledává nové informace v různých zdrojích samostatně i ve skupině, s pomocí učitele s

nimi dále pracuje

• Kompetence sociální a personální

• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

4. ročník

• zvažuje názory ostatních a respektuje je

• Kompetence občanské

• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat, páchá-li se škoda na

zdraví, duši nebo majetku vlastní osoby i druhých

• uvědomuje si svá práva a povinnosti vzhledem k věku

• uvědomuje si důležitost poskytnutí první pomoci a je schopen pomoc přivolat

• podílí se na kulturním dění, odsuzuje vandalství

• respektuje a uvědomuje si požadavky na kvalitu životního prostředí, chrání přírodu,

uvědomuje si, že jsme její součástí

• Kompetence pracovní

• přispívá k práci skupiny

• přistupuje k pracovní činnosti z hlediska ochrany životního prostředí

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
vyhledá a ukáže polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu

•

rozliší a ukáže světové strany v přírodě i na mapě, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pobytu a pohybu v
přírodě

•

vymezí hlavní orgány státní moci a některé zástupce (prezident,
předseda vlády), symboly našeho státu a význam

•

Učivo
- obec (město)
- místní krajina
- okolní krajina
- zemský povrch, vodstvo
- orientační body
- práce s mapou
- určování hlavních a vedlejších stran

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

komunikativní hry

Občanská společnost a škola

uplatňování svých práv a povinností

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledávání informací o ČR, jako součásti
EU

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vyprávění poznatků z cest do sousedních
států

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Poslechové činnosti

Výtvarná výchova

Volné a užité výtv. umění, architektura
Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi

•

sestaví a dodržuje pravidla soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci

•

dohodne se na společném řešení a postupu se spolužáky•
popíše chování spolužáků, které již nechce tolerovat•

Učivo
- soužití lidi – mezilidské vztahy
- pravidla slušného chování
- pravidla komunikace
- práva a povinnosti žáků
- právo a spravedlnost
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření třídních pravidel

Mezilidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

"Cizinci nejsou u nás cizí"

Kulturní diference

"Cizinci nejsou u nás cizí"

Etnický původ

"Cizinci nejsou u nás cizí"

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Jazyková výchova

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
používá časové údaje a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a jevy

•

objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů

•

Učivo
- orientace v čase
- čas
- časová osa
- dějiny jako časový sled událostí
- letopočet
- naše dějiny

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

"Středověký reportér"

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Čtení a literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Čtení a literární výchova

Matematika

Závislosti, vztahy a práce s daty

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
popíše vlastními slovy jednotlivá společenstva•
pozoruje a porovnává živočichy a rostliny•
u vybraných živočichů popíše stavbu těla, výživu, průběh a způsob
života

•

s využitím jednoduchých klíčů a atlasů prakticky třídí organismy do
známých skupin

•

vysvětlí koloběh vody v přírodě•
rozliší součásti vzduchu•
zdůvodní odpovědnost lidí za ochranu životního prostředí•
uvede příklady živelných pohrom a ekologických katastrof•

Učivo
- životní společenstva – les, louka, pole, vody
- neživá v přírodě
- voda, vzduch, nerosty, horniny, půda
- ochrana přírody

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

tvoření souborů přírodnin

Ekosystémy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

referáty ze sledování živé a neživé přírody

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Výtvarné prožívání přírody

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Výtvarné prožívání přírody

Člověk a svět práce

Pěstitelské činnosti
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

4. ročník

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje základní hygienické návyky•
plánuje svůj čas po práci, učení, zábavu a odpočinek•
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví•
rozpozná možná nebezpečí a svým chováním se mu snaží
předcházet, řídí se instrukcemi dospělých

•

vysvětluje zásady první pomoci•
získává a rozšiřuje si poznatky o návykových látkách•

Učivo
- péče o zdraví
- přivolání první pomoci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zkoumání možností a způsobů ochrany
zdraví

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zkoumání možností a způsobů ochrany
zdraví

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování postupu při dopravní nehodě

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

6. Finanční gramotnost
Očekávané výstupy

žák:
používá peníze v běžných situacích•
odhadne ceny nákupu•
spočítá vrácené peníze•
dokáže si rozpočíst kapesné•
seznámí se s pojmem příjem, výdej•
uvědomuje si, proč nemůže realizovat všechny chtěné výdaje•
seznámí se s zajištěním peněz proti padělávání•

Učivo

-  způsob placení – hotovostní a bezhotovostní
- hospodaření – rozpočet
- příjmy a výdaje domácnosti
- hodnota peněz a vzhled bankovek, zajišťovací
znaky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

kulturní památka - Svatá HoraVycházka•

výuka znalosti značek, křižovatek,...Dopravní výchova•

využití dopravní teorie v praxiDopravní hřiště•

Soutěže
sběr papíru a druhotných surovin, třídění odpaduEVVO•

vlastivědná soutěž zaměřená na region, dle zájmu žákůTady jsem doma•
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
4 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

• Kompetence k řešení problémů

• formuluje jednoduchou hypotézu a ověřuje ji

• sděluje vlastní výsledky a porovnává je

• Kompetence komunikativní

• vyhledává nové informace v různých zdrojích samostatně i ve skupině, s pomocí učitele s

nimi dále pracuje

• Kompetence sociální a personální

• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti

• Kompetence občanské

• chápe povinnost odmítat fyzické a psychické násilí, pozná útlak a kruté zacházení

• uvědomuje si svá práva a povinnosti vzhledem k věku

• podílí se na kulturním dění, odsuzuje vandalství

• Kompetence pracovní

• přistupuje k pracovní činnosti z hlediska ochrany životního prostředí

• získává poznatky o různých povoláních

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

žák:
rozšiřuje si znalosti o místě bydliště a širším okolí•
objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti•
orientuje se na mapě ČR, střední Evropy,  Evropy•
určí a lokalizuje na mapě sousední  a další evropské státy•
stručně posoudí jejich přírodu, hospodářskou a společenskou
vyspělost

•

vyhledá a popíše místa, která navštívil•
zjišťuje základní údaje v  mapě, vysvětluje grafiku a používá
vysvětlivky

•

seznámí se s polohou ČR a Evropy na mapě světa•
uvědomuje si důležitost a spolupráci složek integrovaného
záchranného systému v regionu

•

rozeznává další dopravní značky•
odhadne nebezpečí v dopravní situaci a vyvodí správné řešení
jako chodec a cyklista

•

Učivo
- obec
- okolní krajina
- naše vlast
- putování po ČR, kraje
- Evropa
- poloha a povrch
- rostlinstvo a živočišstvo
- vodstvo a podnebí
- Evropská unie
- státy Evropy
- mapy obecně zeměpisné a tématické
- planeta Země, vesmír
- globus a práce s ním
- integrovaný záchranný systém v regionu (OČMU)
- osobní bezpečí
- armáda České republiky
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

přednáška záchranné služby při příležitosti
Dne Země

Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

sdělování poznatků z ochrany životního
prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

referáty a aktuality

Stavba mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Informatika

5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

5. ročník
My world (můj svět)

Výtvarná výchova

Volné a užité výtv. umění, architektura
Tělesná výchova

Turistika a pobyt v přírodě

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

žák:
rozliší vazby mezi fyzickou a duševní prací•
upřesňuje svoje představy o budoucím povolání•
utváří si a dodržuje pravidla pro soužití v rodině, škole a obci•
kulturně komunikuje a respektuje odlišnost druhých•
postupně poznává principy demokratické společnosti, způsob
uplatňování občanských práv a povinností

•

rozpozná a posoudí příklady protiprávního jednání a možnost
právní ochrany  občanů a majetku

•

získává informace o politických stranách, zájmových spolcích a
církvích

•

Učivo
- rodina, její život a funkce
- soužití a chování lidí
- práce fyzická a duševní
- kultura
- vlastnictví
- ČR-demokratický stát
- soužití národů a menšin
- řízení naší společnosti
- právo a spravedlnost
- základní globální problémy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

utváření a dodržování třídních pravidel

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

vytváření modelových situací

Hodnoty, postoje, praktická etika

diskuse na téma "Cizinci žijící u nás"

Poznávání lidí

posuzování modelových situací

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

čtení textu obsahujících politické dění
našeho státu

Formy participace občanů v politickém životě

demokratické způsoby řešení konfliktů a
problémů

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

uplatňování demokratických vztahů ve škole

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

sdělování poznatků z cest po ČR a Evropě

Objevujeme Evropu a svět

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

role filmu a televize v životě jednotlivce

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

5. ročník
My world (můj svět)
People (lidé)
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

žák:
za pomoci učitele třídí získané poznatky do jednotlivých
historických etap

•

pracuje s časovou přímkou•
zařadí za pomoci učitele historicky správně zjištěné údaje, usuzuje
na souvislosti mezi jednotlivými ději

•

upevňuje si již osvojené vědomosti o způsobu života našich
předků

•

poznává změny ve způsobu života v novověku•
objasní vznik ČR•
seznamuje se se životem v českých zemích v době nacistické
okupace

•

popisuje způsob života v poválečném období•

Učivo
- časová přímka
- regionální památky, péče o ně
- vybrané kapitoly našich národních dějin
- způsob života v období habsburské monarchie
- počátky utváření novodobého českého národa
- hospodářský a kulturní rozvoj koncem 19. století
- vynálezy 19. století
-1.světová válka a vznik Československa
-T. G. Masaryk
- 2.světová válka
- nástin historie Československa
- vznik ČR a současnost
 

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vytvoření historické přímky

Kulturní diference

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

myšlení v evropských a globálních
souvislostech

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohové útvary

přesahy z učebních bloků:

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

žák:
objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody•
vysvětlí důležitost základních podmínek pro život na Zemi•
třídí nejznámější druhy organismů do skupin a porovnává jejich
přizpůsobení se prostředí

•

popíše rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními
zdroji

•

vymezí pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice•
zařadí naši planetu jako součást sluneční soustavy a vesmíru•
zdůvodní střídání dne a noci a ročních období•
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí
a vysvětlí výsledky pokusu

•

využívá encyklopedie, atlasy a jednoduché klíče•

Učivo
- příroda živá a neživá
- podmínky života na Zemi
- nerosty a horniny
- obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje
- rozmanitost přírodních podmínek na Zemi a život v nich, podnebné
pásy
- botanické a zoologické zahrady
- vesmír
- sluneční soustava
- hvězdy a souhvězdí
- galaxie
- planety a porovnání planet sluneční soustavy
- výzkum vesmíru

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba portfolií na daná témata, vycházky

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Výtvarné prožívání přírody

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Výtvarné prožívání přírody

Člověk a svět práce

Pěstitelské činnosti
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5.4.1  Člověk a jeho svět
Učební osnovy

5. ročník

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci,
smyslová ústrojí

•

zná a dovede jednat podle zásad první pomoci•
posoudí, jaké má postavení v rodině a ve společnosti, uvědomuje
si funkci rodiny

•

vysvětlí pojmy rodina a partnerství•
rozlišuje a popíše biologické a psychické změny v dospívání•
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví, úměrně svému
věku se orientuje v bezpečných způsobech sexuálního chování

•

v modelových situacích aplikuje asertivní chování a způsoby
odmítání návykových látek

•

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví,
dodržuje instrukce

•

Učivo
- lidské tělo (kostra, svaly, dýchací soustava, oběhová soustava,
trávicí soustava, vylučovací soustava, kůže, smyslová soustava,
nervová soustava, rozmnožovací soustava
- drobné úrazy a poranění, první pomoc,
- rodina
- partnerství a manželství
- soužití mezi lidmi (konflikt, rasismus, globální problémy, šikana,
týrání, sexuální zneužívání
- zdraví a závislost (drogy, druhy závislostí)
- osobní bezpečí (bezpečné chování v dopravě, při sportu, setkání
s toulavými zvířaty, nebezpečí v domácnosti)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba plánovacího kalendáře podle
vlastních potřeb

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

modelové situace a způsoby odmítání
návykových látek

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

přesahy z učebních bloků:

Informatika

5. ročník
Základy práce s počítačem

Tělesná výchova

Základní poznatky z TV a sportu,
bezpečnost, organizace a hygiena v
TV

Člověk a svět práce

Příprava pokrmů

6. Finanční gramotnost
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si výhodnost spoření, pojištění a riziko půjček•
seznámí se s postupem při reklamaci•
orientuje se v základních formách vlastnictví•
seznámí se s pojmy korupce a protiprávní jednání•

Učivo

- úspory, půjčky - banka jako správce peněz
- reklamace
- formy vlastnictví
- korupce, protiprávní jednání

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

2. ročník
Číselný obor 0 - 100

3. ročník
Číselný obor 0 – 1 000

4. ročník
Číselný obor 0 – 1 000 000

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

kulturní památka - Svatá HoraVycházka•

návštěva planetária, ukázka noční oblohyExkurze•

Soutěže
sběr papíru a druhotných surovin, třídění odpaduEVVO•

vlastivědná soutěž zaměřená na region, dle zájmu žákůTady jsem doma•
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5.5  Člověk a společnost
Učební osnovy

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání 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. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti 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.

Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných

rizikových situacích i při mimořádných událostech.

Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání

poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat

společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,

nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.

Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém

vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají

přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho

celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je

kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání

historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily

vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší 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. Podstatné je rozvíjet takové časové a

prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

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.

Integrovaný vzdělávací obor Výchova k občanství a ke zdraví se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s

orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb a na

utváření návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu. Otevírá cestu k realistickému 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 a rozvíjí jejich

orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně čiánností

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. Utváření postojů a názorů při

utváření kompetencí ke zdravému životnímu stylu a prevenci onemocnění je jednou z priorit ve vzdělávání

tohoto vzdělávacího oboru.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že

vede žáka k:

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a

upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v

5.5  Člověk a společnost
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

reálném a historickém čase

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a

procesy v evropském a celosvětovém měřítku

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost

- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke

snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti

- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a

společenskovědního charakteru

- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a

ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a

událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně

souvislostí mezinárodních a globálních

- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem

(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství

- uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

událostech i poznávání otázek obrany státu

- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a

sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému zpravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na

měnící se životní situaci

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního

nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání

na roli žen ve společnosti

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům

demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k

zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5.5.1  Dějepis

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2 2

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Přímo navazuje na vzdělávací

oblast Člověk a jeho svět v 1. – 5. ročníku a obsah této oblasti rozšiřuje. Žáci se seznamují s vývojem společnosti

od pravěku až do dnešní doby. V rámci celého předmětu se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy

v minulosti a v současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení

a vyvozovat závěry. Obecné znalosti konkretizují na dějinách regionu a místních dějinách.

Dějepis je vyučován v 6. – 9. třídě s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka je doplňována pravidelnými

exkurzemi volenými dle tématu probírané látky. K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají

učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Fungování a vliv médií ve společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Komunikace

Poznávání lidí

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezilidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Tématické okruhy

Princip sociálního smíru a solidarity

Kulturní diference

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• Kompetence k řešení problémů

• vypracuje úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Člověk v dějinách
Očekávané výstupy

žák:
uvede na konkrétních příkladech význam dějepisných poznatků•
uvede příklady historických pramenů•
vyjmenuje instituce, kde jsou shromažďovány historické prameny•
vyhledá příklady těchto institucí ve svém okolí•
používá  časovou osu k získávání informací•
vymezí základní periodizaci dějin•
orientuje se na historické mapě a srovná její specifika•

Učivo
- význam zkoumání dějin
- historické prameny
- historický čas a prostor

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

promítání na dané téma

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Regiony světa

2. Počátky lidské společnosti
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí způsoby obživy a soužití lidí•
u jednotlivých období srovná výrazné změny ve způsobu života•
určí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství•
vysvětlí vznik řemesel a jejich oddělení od zemědělství•
uvede příklady archeologických kultur na našem území•
na příkladech objasní původ názvů archeologických kultur•

Učivo
- doba kamenná
- doba kovů
- naše země v období pravěku
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma změny postavení
jednotlivých členů ve společnosti

Mezilidské vztahy

dramatizace na téma vývoj lidské řeči

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyprávění na téma denní režim dětí dnes a v
pravěku

Evropa a svět nás zajímá

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

práce s mapou

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

8. ročník
Past and present ( minulost a
přítomnost)

Přírodopis

Biologie člověka
Můj region

Kapitoly z dějin a současnosti regionu
Výtvarná výchova

6. ročník
Ověřování komunikačních účinků

3. Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
starověkých států

•

vyhledá oblasti 1. států na mapě•
rozpozná podobné a odlišné rysy životního způsobu v nejstarších
státech

•

vyhledá příklady významných památek, objevů či základů věd a
zařadí je k místu vzniku a naopak objasní přínos jednotlivých
oblastí pro rozvoj světové civilizace

•

popíše vývoj řecké a římské kultury•
doloží příklady přínosu řecké a římské kultury pro rozvoj evropské
civilizace

•

uvede významné osobnosti a doloží příklad jejich přínosu•
popíše vznik a podstatu křesťanství, nalezne společné znaky
křesťanství a  judaismu

•

porovná formy vlády u vybraných starověkých států•
popíše a porovná sociální rozvrstvení v konkrétních státech•
popíše antickou demokracii•

Učivo
- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
- starověké Řecko
- starověký Řím
- stěhování národů
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

srovnávání starověkých kultur

Poznávání lidí

zkoumání ikonografických pramenů

Mezilidské vztahy

srovnávání starověkého zákoníku se
současným právem

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

diskuse na téma práva a pvinnosti ve
starověku a dnes

Občan, občanská společnost a stát

práce se schématy

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

práce s historickým atlasem

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Řízení společnosti a lidská práva

Zeměpis

6. ročník
Regiony světa

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

8. ročník
Past and present ( minulost a
přítomnost)

Matematika

Druhá mocnina a
odmocnina.Pythagorova věta
Kružnice, kruh

Výtvarná výchova

6. ročník
Ověřování komunikačních účinků

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

seznámení s historií českého státuExkurze se zaměřením

na historii

•
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

6. ročník

7. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i ve skupině pozoruje, navrhuje a provádí pokusy

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• využívá vhodné zdroje informací k vypracování úkolu

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Křesťanství a středověká Evropa
Očekávané výstupy

žák:
za pomoci mapy popíše osídlení Evropy po stěhování národů,
ukáže pravlast Slovanů

•

popíše uspořádání společnosti raně feudálního státu, vznik
národních států

•

vysvětlí příčiny rozdílného vývoje nejstarších státních útvarů v
Evropě

•

najde významné raně středověké říše•
porovná základní rysy jednotlivých kulturních oblastí
(západoevropské, byzantsko-slovanské, islámské)

•

charakterizuje první státní útvary na našem území (Velkomoravská
říše, počátky českého státu)

•

popíše rozmach českého státu a jeho význam ve střední Evropě•
objasní vliv křesťanství na život středověkého člověka•
vymezí vztahy mezi světskou a církevní mocí (mocenské spory)•
shrne příčiny křížových výprav a jejich vliv na Evropu•
hodnotí dobový životní styl středověku•
rozezná hlavní znaky románské kultury•
rozezná hlavní znaky gotické kultury•

Učivo
- nový etnický obraz Evropy
- vznik a vývoj raně středověkých státních útvarů
- první státní útvary na našem území
- český stát v době knížecí
- rozmach českého státu a jeho význam ve střední Evropě
- boj mezi světskou a církevní mocí
- křížové výpravy
- románská kultura a životní styl raného středověku
- gotická kultura a životní styl vrcholného středověku
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování možného dialogu mezi osobami
různého společenského postavení

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vyprávění na téma odlišné myšlení a
vnímání světa

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

uvažování o vlivu středověkého zemědělství
na životní prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Výchova k občanství a ke zdraví

Člověk a kultura

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Život mezi lidmi
Člověk a kultura

Můj region

8. ročník
Kapitoly z dějin a současnosti regionu

Výtvarná výchova

7. ročník
Ověřování komunikačních účinků

2. Objevy a dobývání, počátky nové doby
Očekávané výstupy

žák:
objasní vliv antiky na život raně novověkého člověka (renesance,
humanismus)

•

objasní nové myšlenky žádající reformu církve, včetně  reakce
církve na tyto požadavky

•

vysvětlí příčiny, průběh a důsledky české  reformace•
vysvětlí hlavní myšlenky mistra Jana Husa•
porovná cíle reformace a protireformace•
popíše náboženské rozdělení Evropy v 15. století a jeho důsledky•
uvede období, příčiny a důsledky zámořských objevů•
popíše průběh zámořských objevů•
porovná postavení českého státu v Evropě před nástupem
Habsburků na český trůn a po něm

•

popíše vývoj vztahu habsburských panovníků a českých stavů•
popíše stručně sirtuaci velmocí•
vysvětlí cíle účastníků třicetileté války•
vysvětlí důsledky třicetileté války pro obyvatelstvo českých zemí•
porovná poměr sil v Evropě před třicetiletou válkou a po ní•

Učivo
- humanismus, renesance
- husitská revoluce
- reformace a protireformace
- zámořské objevy
- český stát do třicetileté války
- třicetiletá válka
- absolutismus v českých zemích
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování možného dialogu mezi osobami
různého společenského postavení

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

uvažování o právech jednotlivých
společenských vrstev

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Řízení společnosti a lidská práva

Zeměpis

6. ročník
Regiony světa

7. ročník
Afrika
Amerika
Asie

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Výchova k občanství a ke zdraví

Majetek v našem životě
Zeměpis

6. ročník
Regiony světa

7. ročník
Afrika
Amerika
Asie

Můj region

8. ročník
Kapitoly z dějin a současnosti regionu

Výtvarná výchova

7. ročník
Ověřování komunikačních účinků

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

seznámení s vybranými historickými památkamiExkurze se zaměřením

na historii

•
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

7. ročník

8. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Objevy a dobývání, počátky nové doby
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí podstatu absolutismu, konstituční monarchie,
parlamentarismu a uvede jejich příklady v evropských dějinách

•

rozezná základní znaky baroka a klasicismu•
vyhledá významné  památky u nás•
posoudí vliv osvícenských myšlenek na společenské změny•

Učivo
- absolitusmus, konstituční monarchie, parlamentarismus v Evropě
- baroko a klasicismus
- osvícenství
 

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

uvažování o právech jednotlivých
společenských vrstev

Princip sociálního smíru a solidarity

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování možného dialogu mezi osobami
různého společenského postacvení

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Řízení společnosti a lidská práva

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Můj region

Kapitoly z dějin a současnosti regionu
Výtvarná výchova

Ověřování komunikačních účinků
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

2. Modernizace společnosti
Očekávané výstupy

žák:
uvede základní hospodářské, sociální, politické a kulturní změny v
17. a 18. století v Evropě a habsburské monarchii

•

popíše vznik USA•
vysvětlí příčiny vzniku Velké francouzské revoluce  a její důsledky
pro Francii

•

interpretuje základní myšlenky Deklarace práv občana a člověka•
popíše hlavní události napoleonského období•
zhodnotí vliv napoleonských válek na vývoj v Evropě•
objasní význam vídeňského kongresu pro politické uspořádání
Evropy po napoleonských válkách

•

popíše nově vzniklá průmyslová odvětví•
porovná sílu konkrétních sociálních vrstev v konkrétních státech
před vznikem průmyslu a po něm

•

objasní pojem industrializace a její důsledky pro společnost•
popíše cíle českého národního  hnutí•
uvede významné představitele českého národního emancipačního
hnutí

•

popíše utváření novodobého českého národa•
uvede odlišné znaky českého národního obrození ve srovná j  s
cíly  ostatních národních hnutí

•

popíše strukturu evropské společnosti před revolucí v roce 1848•
uvede cíle evropských revolucí 1848-1849 a jejich naplnění•
vysvětlí důsledky sjednocení Itálie a Německa•
porovná cíle konzervatismu a liberalismu, demokratismu a
socialismu

•

popíše život dělníků v 19. století•
popíše příčiny vzniku Rakouska-Uherska a postavení českých
zemí v Rakousku-Uhersku

•

porovná rozdílnou  rychlost průmyslového růstu v jednotlivých
částech Evropy a světa, včetně důsledků

•

vysvětlí příčiny konfliktů mezi velmocemi•
vysvětlí význam kolonií•
popíše hlavní znaky kultury v 19. století•

Učivo
- základní ekonomické, sociální, politické a kulturní změny v 17.
a 18. století v Evropě
- vznik USA
- Velká  francouzská revoluce
- napoleonská a ponapoleonská Evropa
- průmyslová revoluce
- české národní obrození a národní hnutí v Evropě
- revoluce 1848-49
- sjednocení Německa a Itálie
- politické proudy, rozvoj dělnického hnutí
- utváření českého národa v 2. polovině  19. století
- kolonialismus a konflikty mezi velmocemi
- kulturní rozrůzněnost doby, umělecké styly 19. století

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tematicky laděná vycházka nebo exkurze

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

analýza a syntéza faktů

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

uvažování o důležitých meznících evropské
historie

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

diskuse na téma lidská práva dříve a dnes

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Řízení společnosti a lidská práva

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Můj region

Kapitoly z dějin a současnosti regionu
Výtvarná výchova

Ověřování komunikačních účinků

3. Moderní doba
Očekávané výstupy

žák:
popíše průběh 1. světové války i vztahy mezi velmocemi•
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve válkách•
zhodnotí činy našich vojáků na frontách 1. sv. války•

Učivo
- první světová válka a její politické, sociální i kulturní důsledky
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

analýza postojů vybrané osoby

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

diskuse na téma přijímání odpovědnosti za
své postoje a činy

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

seznámení s význ. kulturní památkouExkurze se zaměřením

na historii

•

Soutěže
prohloubení a ověření znalostí žákůDějepisná plympiáda•

9. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.5.1  Dějepis
Učební osnovy

9. ročník

1. Moderní doba
Očekávané výstupy

žák:
popíše nové politické uspořádání Evropy po  1. světové válce•
popíše postavení USA po 1. světové válce•
uvede klady i nedostatky demokratických systémů, což popíše na
konkrétních příkladech

•

porovná totalitní systémy•
hledá ekonomické i politické příčiny nastolení totalitních států•
uvede na konkrétních příkladech důsledky existence totalitních
systému

•

na příkladech popíše antisemitismus a rasismus•
vnímá nepřijatelnost rasismu a antisemitismu z hlediska lidských
práv

•

vysvětlí postavení Československa v období mezi světovými
válkami

•

popíše politické, sociální, hospodářské i kulturní prostředí
Československa

•

popíše příčiny a průběh 2. světové války i vztahy mezi velmocemi•
zhodnotí činy našich vojáků na frontách 2. světové války•
uvede důsledky 2. světové války•

Učivo
- nové politické uspořádání Evropy a postavení USA ve světě
- demokratický systém
- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech
20.století
- totalitní systémy (komunismus, fašismus, nacismus) a jejich vliv na
vývoj Československa a světa
- atisemitismus, rasismus
- vznik Československa, hospodářský, politický a sociální vývoj
v Československu, národnostní problémy v Československu
- druhá světová válka, holocaust, domácí a zahraniční odboj u nás
- politické, mocenské a ekonomické důsledky druhé světové války

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

analýza postojů vybrané osoby

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

diskuse na téma přijímání odpovědnosti za
své postoje a činy

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

uvažování o meznicích evropské historie

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

diskuse na téma předsudky, vžité stereotypy

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

práce s mapou

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Naše vlast

Zeměpis

Regiony světa
7. ročník

Afrika
Amerika
Asie

8. ročník
Evropa

9. ročník
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohové cvičení

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Naše vlast

9. ročník
Občan

Chemie

Deriváty uhlovodíků
Můj region

8. ročník
Kapitoly z dějin a současnosti regionu

Výtvarná výchova

9. ročník
Ověřování komunikačních účinků
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

2. Rozdělený a integrující se svět
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí příčiny rozdělení světa na dva bloky•
hledá příklady střetávání dvou rozdílných systémů•
uvede hlavní konflikty z období studené války•
popíše na vybraných příkladech situaci v zemích východního a
západního bloku

•

vysvětlí závislost Československa na Sovětském svazu•
vymezí hlavní mezníky našich dějin•
uvede vybrané osobnosti spojené s vývojem v Československu a
České republice

•

na příkladech vysvětlí mocenské i politické důvody euroatlantické
hospodářské a vojenské spolupráce

•

vysvětlí pojem rozvojová země•
popíše postavení rozvojových zemí•
vysvětlí příčiny rozpadu koloniálního systému na konkrétních
případech

•

hledá a hodnotí problémy současného světa•
vyhledá informace o objevech a vynálezech 20. století a počátku
21. století

•

na příkladech popíše vývoj kultury i sportu během 20. století a
počátku 21. století

•

Učivo
- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků, konflikty
studené války
- politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření velmocí
- situace v zemích východního a západního bloku
- vývoj Československa od roku 1945 - 1968
- vývoj Československa od roku 1968 - 1989
- vznik samostatné České republiky a její vývoj
- Euroatlantická hospodářská a vojenská spolupráce
- rozpad koloniálního systému, rozvojové země
- problémy současnosti
- věda, technika, vzdělání, sport, zábava 20. a počátku 21.století

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vytváření přehledu mezníků evropské
historie

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

diskuse na téma multikulturalita současného
světa

Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

analýza našeho současného životního stylu

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

porovnávání mediálních sdělení ke konkrétní
události

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Globální svět

Zeměpis

6. ročník
Regiony světa

7. ročník
Afrika
Amerika
Asie

8. ročník
Evropa
Společenský a hospodářský zeměpis

9. ročník
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohové cvičení

Výchova k občanství a ke zdraví

Občan
Globální svět

Výtvarná výchova

Ověřování komunikačních účinků

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

seznámení s významnými historickými událostmi naší zeměExkurze se zaměřením

na historii

•

Soutěže
prohloubení a ověření znalostí žákůDějepisná olympiáda•

5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 2 1 2

Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Výchova k občanství a ke zdraví v sobě integruje témata vzdělávacích oborů Výchova

k občanství a Výchova ke zdraví z RVP ZV. Předmět postupně formuje žáka tak, aby si osvojoval vědomosti

a dovednosti potřebné ke svému zapojení do občanského života. Dokáže přebírat odpovědnost za vlastní chování

a názory a stává se platným členem demokratické společnosti. Během tohoto procesu je v rámci integrace

Výchovy ke zdraví seznamován s ochranou zdraví člověka, poznává sám sebe a orientuje se společnosti jiných

lidí. Upevňuje si hygienické a stravovací návyky, je schopen posoudit škodlivost drog a zachovat se správně

v případě mimořádných událostí. Předmět doplňují časté preventivní programy a přednášky, případně exkurze ve

spolupráci s vyučujícími dějepisu nebo českého jazyka.

Výchova k občanství a ke zdraví je vyučována v 6. – 9. třídě s dotací 2 hodin týdně v 7. a 9. ročníku a 1 hodiny

týdně v 6. a 8. ročníku. K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací

strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Fungování a vliv médií ve společnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Tvorba mediálního sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Ekosystémy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Psychohygiena

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Multikulturalita

Kulturní diference

Princip sociálního smíru a solidarity

Etnický původ

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Evropa a svět nás zajímá

6. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• formuluje, jaký význam má získaná informace pro běžný život

• zpracuje jednoduchý úkol s použitím nabídnutých informačních zdrojů

• Kompetence k řešení problémů

• určí, koho a čeho se problém týká, odhadne, co ho způsobuje

• Kompetence komunikativní

• rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem nebo dospělým,se známým či neznámým

člověkem

• Kompetence sociální a personální

• spolupracuje s dětmi z jiných kultur a pomáhá jim

• Kompetence občanské

• respektuje práva a povinnosti, které si vytvořil jeho třídní kolektiv

• je si vědom národní příslušnosti

• Kompetence pracovní

• své práce systematicky shromožďuje do portfolia
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

6. ročník

1. Život v rodině
Očekávané výstupy

žák:
chápe strukturu rodiny a uvědomuje si, že s příchodem dalšího
dítěte do rodiny, úmrtím člena rodiny, rozvodem atd. se struktura
rodiny a její vnitřní život mění

•

spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích•

Učivo
- život vrodině a mimo ni
- manželství, děti, domov
- když vlastní rodina chybí
- kamarádství, přátelství, láska

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření rodokmenu rodiny a rozhovor nad
fotografiemi

Rozvoj schopností poznávání

vytvoření rodokmenu rodiny a rozhovor nad
fotografiemi

Sebepoznání a sebepojetí

vytvoření rodokmenu rodiny a rozhovor nad
fotografiemi

Poznávání lidí

vytvoření rodokmenu rodiny a rozhovor nad
fotografiemi

Mezilidské vztahy

vytvoření rodokmenu rodiny a rozhovor nad
fotografiemi

Komunikace

vytvoření kalendáře akcí a oslav

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

vytvoření kalendáře akcí a oslav

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

rozhovory ve skupině nad fotografiemi naší
rodiny

Lidské vztahy

rozhovory ve skupině nad fotografiemi naší
rodiny

Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

pracovní list - Rodina - ostrov bezpečí

Základní podmínky života

pracovní list - Rodina - ostrov bezpečí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

pomáháme dětem na dálku

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Komunikační a slohové cvičení
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohové cvičení

Praktické činnosti

Příprava pokrmů a základy stolování

2. Život ve škole
Očekávané výstupy

žák:
plní si povinnosti služby, dovede říct svůj názor•
dovede vysvětlit, proč je třeba své jednání a chování ve škole
podřizovat školnímu řádu a z něj vyplývajícím pravidlům

•

respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky

•

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů•

Učivo
- život ve škole
- práva a povinnosti žáků
- význam a činnost žákovské samosprávy
- společná pravidla a normy
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření funkční třídní samosprávy

Rozvoj schopností poznávání

vytvoření funkční třídní samosprávy

Sebepoznání a sebepojetí

vytvoření funkční třídní samosprávy

Seberegulace a sebeorganizace

hledáme kamaráda - vytvoření kriterií

Poznávání lidí

hledáme kamaráda - vytvoření kriterií

Mezilidské vztahy

hledáme kamaráda - vytvoření kriterií

Komunikace

zhodnocení práv a povinností žáků ve školní
řádu

Kooperace a kompetice

zhodnocení práv a povinností žáků ve školní
řádu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

zhodnocení práv a povinností žáků ve školní
řádu

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

pracovní list - Naše škola ve městě

Občanská společnost a škola

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

pracovní list - Naše škola ve městě

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

pracovní list - Naše škola ve městě

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Komunikační a slohové cvičení
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohové cvičení

Tělesná výchova

Organizace

3. Naše obec
Očekávané výstupy

žák:
dovede podat základní informace o své obci a regionu, ví jaká
významná místa ce v regionu nacházejí

•

vysvětlí pojem kulturní památka a doloží příklady z regionu a vlasti•

Učivo
- naše obec, region, kraj
- důležité instituce, zajímavá a památná místa
- místní tradice a rodáci
- ochrana kulturních památek
- volební právo
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pracovní list - Místo, kde žijeme

Mezilidské vztahy

pracovní list - Místo, kde žijeme

Komunikace

pracovní list - Místo, kde žijeme

Kooperace a kompetice

pracovní list - Místo, kde žijeme

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

pracovní list - Místo, kde žijeme

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

spolupráce školy s obecním zastupitelstvem

Občanská společnost a škola

spolupráce školy s obecním zastupitelstvem

Občan, občanská společnost a stát

orientace na www naší obce

Formy participace občanů v politickém životě

orientace na www naší obce

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Naše vlast
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí pojem kulturní památka a doloží příklady z regionu a vlasti•
uvede příklady vlastenectví, zná významná místa a osobnosti v
regionu a dovede o nich hovořit

•

průběžně se seznamuje se státními svátky, zná smysl státních
symbolů a ví, jak se používají

•

popíše, kdy je třeba bránit stát•

Učivo
- naše vlast, vlastenectví
- co nás proslavilo, významná místa a osobnosti, historie naší vlasti
- státní symboly, státní svátky, významné dny
- obrana státu

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

pracovní liost - Regiony ČR (památky ...)

Občanská společnost a škola

pracovní liost - Regiony ČR (památky ...)

Občan, občanská společnost a stát

známe své zastupitele

Formy participace občanů v politickém životě

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

mapa úspěchů Čechů ve světě

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

pomáháme cizincům v naší škole

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Dějepis

9. ročník
Moderní doba

Zeměpis

8. ročník
Evropa

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

6. ročník
Literární výchova

Dějepis

9. ročník
Moderní doba

Výtvarná výchova

8. ročník
Uplatňování subjektivity
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

6. ročník

5. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy

žák:
objasní potřebu tolerance ve společnosti, uznává a respektuje
práva spolužáků, pedagog. prac. a zaměstnanců školy

•

spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích•
řídí se pravidly bezpečného chování chodce a cyklisty v silničním
provozu

•

dodržuje povinnosti spolujezdce v autě (poutání)•
uplatňuje bezpečné chování v dopravních prostředcích a na
zastávkách

•

rozlišuje telefonní čísla intergrovaného záchranného systému•
v případě situací ohrožující zdraví a  bezpečí se řídí pokyny
zaměstnanců školy

•

Učivo
- osobní bezpečí, bezpečí ve škole
- lidská práva, práva dětí
- dětská krizová centra, linky důvěry
- linky tísňového volání (OČMU)
- dopravní výchova

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření mapy práv dětí

Sebepoznání a sebepojetí

vytvoření mapy práv dětí

Poznávání lidí

vytvoření mapy práv dětí

Mezilidské vztahy

vytvoření mapy práv dětí

Komunikace

vytvoření mapy práv dětí

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

řešíme konflikty a pomáháme si

Multikulturalita

řešíme konflikty a pomáháme si

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Bezpečnost
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Kondiční cvičení
Úpoly
Netradiční sporty

Sportovní hry

Úpoly

6. Zdraví
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí škodlivost kouření a požívání alkoholu, začíná přemýšlet o
svých životních cílech

•

dovede vytvořit režim svého dne, aby odpovídal základním
zásadám zdravého životního stylu, usiluje v rámci svých možností
a zkušeností o aktivní podporu zdraví, podílí se na programech
podpory zdraví v rámci školy

•

vyjádří vlastní názor na problematiku zdraví mezi vrstevnmíky i v
rodině

•

uvede příklady pozitivního a negativního vlivu z hlediska
prospěšnosti zdraví

•

dokáže přivolat pomoc v případě nebezpečí•

Učivo
- kouření a alkoholismus
- pozitivní životní cíle
- režim dne, péče o zdraví duševní i tělesné
- řešení krizových situací (OČMU)
- zdravý životní styl
- vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření vyváženého osobního režimu dne

Seberegulace a sebeorganizace

vytvoření vyváženého osobního režimu dne

Psychohygiena

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

seznam pozitivních životních cílů a hodnot

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváříme zpravodajství z domova a ze světa

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Kondiční cvičení
Cvičení v přírodě

přesahy z učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Základy práce s počítačem

Zdravotní TV

Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení

Tělesná výchova

Bezpečnost
Kondiční cvičení
Úpoly
Cvičení v přírodě
Netradiční sporty

Sportovní hry

Kondiční cvičení
Atletika
Netradiční sporty

Praktické činnosti

Příprava pokrmů a základy stolování

7. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• získané informace chápe včetně souvislostí a vysvětlí je

• Kompetence k řešení problémů

• posoudí, zda lze problém řešit s využitím zadaných informací

• Kompetence sociální a personální

• rozdělí si ve skupině úkol, přijme svůj úkol včetně zodpovědnosti za jeho vypracování

• vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku

• Kompetence občanské

• sleduje kulturní události v obci

• Kompetence pracovní

• chápe podstatu, cíl a riziko podnikání
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

1. Život mezi lidmi
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace, řeší případné
neshody nebo konflikty s druhými lidmi nenásilným způsobem

•

hodnotí a na příkladech doloží význam lidské solidarity, vyjádří své
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

•

uvědomuje si potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám

•

rozpoznává netolerantní, rasistické a xenofobní projevy v chování
lidí a zaujímá tolerantní postoje k menšinám

•

posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních problémů a dosahování cílů v rodině, ve škole, v obci

•

komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých a přiměřeně situaci

•

rozlišuje jednotlivé varovné signály•

Učivo
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní
- mezilidská komunikace
- pomoc lidem v nouzi
- varovné signály - VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA (OČMU)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření rodinného erbu

Sebepoznání a sebepojetí

vytvoření rodinného erbu

Seberegulace a sebeorganizace

Moje záchraná siť - tito lidé mi pomáhají

Poznávání lidí

Moje záchraná siť - tito lidé mi pomáhají

Mezilidské vztahy

Moje záchraná siť - tito lidé mi pomáhají

Komunikace

Moje záchraná siť - tito lidé mi pomáhají

Kooperace a kompetice

Moje záchraná siť - tito lidé mi pomáhají

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Moje záchraná siť - tito lidé mi pomáhají

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

pomáháme druhým různými způsoby

Lidské vztahy

pomáháme druhým různými způsoby

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohové cvičení
Literární výchova

Dějepis

Křesťanství a středověká Evropa

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohové cvičení

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

The future (budoucnost)

2. Člověk a kultura
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám

•

dokáže se orientovat v nabídce kult. pořadův kulturních zařízeních
ve svém městě,prezentuje kulturní tradice rodiny, školy, města

•

kriticky pracuje s informacemi v médiích a zhodnotí vliv reklamy•

Učivo
- kulturní život
- rozmanitost kulturních projevů
- kulturní hodnoty a tradice
- víra a náboženství
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost
- demokracie a svoboda
- pravidla chování
- dělba práce a činností
- výhody spolupráce lidí
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pracovní list- Kkultura kolem mě

Rozvoj schopností poznávání

pracovní list- Kkultura kolem mě

Kreativita

pracovní list- Kkultura kolem mě

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vytvoření informačních plakátu o
náboženství

Kulturní diference

vytvoření informačních plakátu o
náboženství

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření zpravodajství ze světa a zdomova

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

vytvoření zpravodajství ze světa a zdomova

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohové cvičení
Literární výchova

Dějepis

Křesťanství a středověká Evropa

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohové cvičení

Dějepis

Křesťanství a středověká Evropa
Hudební výchova

Poslechové činnosti
Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslové citlivosti
Výtvarné činnosti

Výtvarné umění a životní prostředí
8. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí
9. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

3. Majetek v našem životě
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede příklady•
na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu

•

objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny•
ukáže tvorbu ceny jako součet nákaldů, zisku a DPH•

Učivo
- majetek a formy vlastnictví
- právo vlastnit majetek
- životní úroveň
- základy podnikání - program Junior Achievement (FG)
- výroba, obchod, služby, jejich funkce a návaznost
- principy tržního hospodářství
- základní práva spotřebitelů (FG)
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Junior Achievent - základy podnikání

Mezilidské vztahy

Junior Achievent - základy podnikání

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

porovnání životní úrovně města a vesnice,
našeho státu, USA a rozvojové země

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

porovnání životní úrovně města a vesnice,
našeho státu, USA a rozvojové země

Kulturní diference

porovnání životní úrovně města a vesnice,
našeho státu, USA a rozvojové země

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Procenta

Dějepis

Objevy a dobývání, počátky nové
doby

Praktické činnosti

6. ročník
Provoz a údržba domácnosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Procenta

Výtvarná výchova

Upaltňování subjektivity
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

4. Řízení společnosti a lidská práva
Očekávané výstupy

žák:
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů, vyloží smysl voleb do zastupitelstev

•

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

•

rozlišuje typické vlastnosti a charakteristické rysy demokratických
režimů, na příkladu vztahu státní správy a samosprávy popíše
základní principy a způsoby demokratického řízení státu, vysvětlí,
na čem je založena svoboda člověka

•

vysvětlí, jaký význam má pro život jednotlivce a společnosti právní
úprava některých oblastí společenského života

•

rozlišuje úkoly orgánů právní ochrany občanů•
rozpozná protiprávní jednání•
navrhne jak může pomoci v konkrétním případě ohrožení•

Učivo
- vznik státu
- podstata státu, formy státu
- principy demokracie - znaky demokratického způsobu rozhodování
a řízení státu
- lidská práva - základní
- práva dítěte, jejich ochrana
- všeobecná deklarace lidských práv
- demokracie - způsob společného žití
- začlenění občana do veřejného života
- obrana státu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

budujeme město z kostek a vyvodíme
základní principy demokracie, diktatury a
anarchie

Poznávání lidí

budujeme město z kostek a vyvodíme
základní principy demokracie, diktatury a
anarchie

Mezilidské vztahy

budujeme město z kostek a vyvodíme
základní principy demokracie, diktatury a
anarchie

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

budujeme město z kostek a vyvodíme
základní principy demokracie, diktatury a
anarchie

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

budujeme město z kostek a vyvodíme
základní principy demokracie, diktatury a
anarchie

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

pracovní list - Česko a jeho sousedé

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření zpravodajství z domova a ze světa

Fungování a vliv médií ve společnosti

vytvoření zpravodajství z domova a ze světa

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

8. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby
Modernizace společnosti

5. Rodina
Očekávané výstupy

žák:
uvede hlavní důvody častějšího rozpadu nezralých manželství, je
seznámen s ekonomickými nároky na chod domácnosti a péči o
děti

•

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje

•

objasní orincip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu

•

zváží nezbytnost jednotlivých výdajů k hospodaření•

Učivo
- vztahy mezi lidmi - partnerství
- manželství, rodičovství
- ekonomika domácnosti, typy rozpočtů, jejich odllišnosti (FG)
- funkce rodiny
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Komunikační a slohové cvičení
Literární výchova

Praktické činnosti

6. ročník
Provoz a údržba domácnosti

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohové cvičení

6. Sexuální výchova
Očekávané výstupy

žák:
chápe důležitost a příčiny změn v psychice jedince v období
puberty

•

respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje•
kulttivovaně se chová k opačnému pohlaví•
vysvětlí proč zákon stanovuje věkovou hranici pro beztrestný
pohlavní život

•

charakterizuje odpovědné sexuální chování•
vysvětlí, které hygienické postupy a preventivní činnosti podporují
reprodukční zdraví

•

Učivo
- změny tělesné - duševní a společenské v dětství, pubertě
a dospívání
- sexuální dospívání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pracovní list - Dospívám, hledám sám sebe

Sebepoznání a sebepojetí

pracovní list - Dospívám, hledám sám sebe

Seberegulace a sebeorganizace

pracovní list - Dospívám, hledám sám sebe

Psychohygiena

pracovní list - Dospívám, hledám sám sebe

Mezilidské vztahy

pracovní list - Dospívám, hledám sám sebe

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

povnáváme dospívání v evropských a
rozvojových zemích

Kulturní diference

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhodnocení informací o sexu v tisku a v TV

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Zdravá výživa
Očekávané výstupy

žák:
dovede sestavit jídelníček pro rodinné stravování, zohledňuje
doporučený poměr základních živin

•

v rámci svých možnostíé upravuje zdravé stravovací návyky•

Učivo
- zdravá výživa
- zásady zdravého stravování
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Vytvoření abecedy zdravé výživy

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

jídelníček našich spolužáků - cizinců

Kulturní diference

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vytvoření abecedy zdravé výživy

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
Biologie rostlin

přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

8. Zdraví
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje hygienické zásady a návyky  vztahující se k osobní a
intimní hygieně, k hygieně odívání, uplatňuje zásady duševní
hygieny v denním režimu, zařazuje formy aktivního odpočinku a
způsoby otužování do režimu dne

•

vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví

•

ošedtří drobná i závažná poranění•
na vycházkách , výletech a akcích školy uplatňuje bezpečné
chování

•

ošetří drobná poranění•

Učivo
- zásady osobní, intimní a duševní hygieny
- otužování, význam pohybu pro zdraví
- poskytnutí první pomoci (OČMU)
- dítě v dopravním provozu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoříme Klíče ke zdraví

Sebepoznání a sebepojetí

vytvoříme Klíče ke zdraví

Seberegulace a sebeorganizace

vytvoříme Klíče ke zdraví

Psychohygiena

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Pilíře podpory zdraví ve škole

Základní podmínky života

Pilíře podpory zdraví ve škole

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Bezpečnost
Průprava
Kondiční cvičení
Cvičení v přírodě

přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Tělesná výchova

7. ročník
Organizace
Bezpečnost
Sportovní hry
Kondiční cvičení
Cvičení v přírodě
Netradiční sporty

Sportovní hry

Kondiční cvičení
Netradiční sporty

9. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy

žák:
používá v situacích ohrožení osobního bezpečí účinné způsoby
chování, uvědomuje si, že setkání s lidmi agresivními a pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek může být nebezpečné

•

uplatňuje pravidla bezpečnosti ve škole, při pohybových aktivitách,
v podmínkách silničního provozu, při pobytu v přírodě, na výletech

•

chová se ohleduplně v roli cyklisty, používá správnou výbavu
jízdního kola

•

Učivo
- bezpečné chování při komunikaci s vrstevníky a neznámými lidmi
- nebezpečí komunikace prosrřednictvím elektronických medií
- manipulativní reklama a informace
- pravidla bezpečnosti v prostředí školy a ochrana zdraví při různých
činnostech
- integrovaný záchranný systém (OČMU)
- dopravní výchova
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pracovní list - Šikana (zpracováno metodou
kostky)

Sebepoznání a sebepojetí

pracovní list - Šikana (zpracováno metodou
kostky)

Psychohygiena

pracovní list - Šikana (zpracováno metodou
kostky)

Poznávání lidí

pracovní list - Šikana (zpracováno metodou
kostky)

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

pracovní list - Šikana (zpracováno metodou
kostky)

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Bezpečnost
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Tělesná výchova

7. ročník
Organizace
Bezpečnost
Atletika
Sportovní hry
Úpoly
Cvičení v přírodě
Netradiční sporty

Sportovní hry

Úpoly
Atletika
Pohybové hry
Netradiční sporty

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

základy podnikání, volba povoláníKurzy Baťa junior

achievement

•

8. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhodnotí a obhájí, který z použitých zdrojů je pro danou situaci nejefektivnější

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• obhajuje svůj názor asertivním způsobem

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce

• pojmenuje své emoce v daném okamžiku, omluví se

• Kompetence občanské

• respektuje základní lidská práva a povinnosti
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

8. ročník

1. Osobnost
Očekávané výstupy

žák:
objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu života

•

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek

•

rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání

•

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky
a pěstovat zdravou sebedůvěru

•

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní
jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

•

analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu•
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá práva

•

Učivo
- podobnost a odlišnost lidí - projevy chování
- rozdíly v prožívání, myšlení a jednání
- osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter,vrozené
předpoklady, osobní potenciál
- posuzování sebe i druhých lidí, sebehodnocení
- adaptace na životní změny
- vnitřní svět člověka - vnímání a prožívání, posuzování sebe
i druhých lidí
- vůle a osobní kázeň při seberealizaci
- dopady vlastního jednání na utváření mezilidských vztahů

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

obkreslení dlaně, do levé vyjádření jaký žák
je, do pravé jaký by chtěl být

Rozvoj schopností poznávání

obkreslení dlaně, do levé vyjádření jaký žák
je, do pravé jaký by chtěl být

Sebepoznání a sebepojetí

zjištění svého typu temperamentu, naplnění
svých hrnečků pohody

Seberegulace a sebeorganizace

zjištění svého typu temperamentu, naplnění
svých hrnečků pohody

Psychohygiena

zjištění svého typu temperamentu, naplnění
svých hrnečků pohody

Kreativita

označení svých vlastností a napsání těch,
které chce získat,nakreslení cesty svého
života

Mezilidské vztahy

označení svých vlastností a napsání těch,
které chce získat,nakreslení cesty svého
života

Komunikace

označení svých vlastností a napsíní těch,
které chce získat,nakreslení cesty svého
života

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Literární výchova

Konverzace v anglickém jazyce

People around me (lidé kolem mne)
Praktické činnosti

Svět práce

2. Hospodářství
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům  v
hospodaření s penězi

•

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu, služeb, uvede
příklady jejich součinnosti

•

Učivo
- peníze, funkce a podoby peněz, nakládání s penězi (FG)
- výroba, obchod, služby, jejich funkce a návaznost, nabídka,
poptávka (FG)
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sestavení svého podnikatelského záměru

Kooperace a kompetice

porovnání práce lidí v minulosti a dnes

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

sehrání s kamarády scénky na daná témata

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

zjistitění informace o dělbě práce mezi státy
EU

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

3. Právní minimum
Očekávané výstupy

žák:
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod

•

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

•

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje
si rizika jejich porušování

•

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů•

Učivo
- základní lidská práva - úprava lidských práv v dokumentech
poškozování lidských práv
- šikana, diskriminace
- právní řád ČR - význam a funkce
- rozdělení státní moci
- Ústava ČR
- orgány právní ochrany občanů
- soustava soudů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

nalezení příkladu, kdy je určitý čin pro
jednoho dobrý a prospěšný, druhého spíše
poškozuje

Mezilidské vztahy

nalezení příkladu, kdy je určitý čin pro
jednoho dobrý a prospěšný, druhého spíše
poškozuje

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

vytvoření pětilístku odpovědnosti

Občanská společnost a škola

připrava soudního řízení ve třídě

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

práce s Listinou základních práv a svobod

Kulturní diference

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

porovnání, jak jednu politickou událost
hodnotí různé noviny i televize

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Svět práce
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

8. ročník

4. Člověk ve zdraví a nemoci
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí zásady dodržování léčebného režimu•
vysvětlí pravidla zdravého způsobu stravování, je seznámen s
alternativními formami výživy a dovede posoudí jejich klady a
zápory

•

spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích•
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
zdraví vlastní i druhých

•

dává do souvislostí složení stravy a způsob stolování s rozvojem
civilizačních chorob

•

vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a železniční
dopravě a vyvozuje bezpečné chování

•

diskutuje o příčinách nehod a o jejich předcházení, hledá správné
řešení situace

•

Učivo
- péče o nemocné a jejich stravování
- ochrana před přenosnými chorobami
- ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami
- zdravá výživa a její vliv na zdraví člověka, nežádoucí způsoby
výživy
- alternativní strava
- dopravní vcýchova

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

doplnění tabulky

Psychohygiena

sestavení zásad léčení a péče u nemocného

Hodnoty, postoje, praktická etika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

doplnění tabulky

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

Přírodopisný seminář

První pomoc
Zdraví člověka

Tělesná výchova

Bezpečnost
Kondiční cvičení

5. Prevence zneužívání návykových látek
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si rizika zneužívání návykových látek, orientuje se v
účincích nejznámějších náv. látek, uvědomuje si rizika rozvoje
závislosti na návykových látkách

•

je informován, s kterými drogami se může setkat a zná teoreticky
jejich účinek, uvědomuje si, že závislost je horší než samotná
droga

•

uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek

•

Učivo
- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
- drogy kolem nás
- nebezpečí závislosti
- jak se bránit a jak pomoci
- rizikové chování - alkohol, kouření, nebezpečné látky, zbraně

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření programu prevence

Seberegulace a sebeorganizace

vytvoření programu prevence

Psychohygiena

dramatizace scénky s odmítnutím nabízené
drogy

Komunikace

dramatizace scénky s odmítnutí nabízené
drogy

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vyhledání v historických pramenech příčin
užívání drog

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření reklamy na prevenci či léčbu
drogové závislosti

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
Zdraví člověka

Sportovní hry

Kondiční cvičení
Pohybové hry
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

8. ročník

6. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy

žák:
svým chováním a jednáním respektuje u ostatních potřebu jistoty a
bezpečí, bojuje účinnými prostředky proti násilí ve škole, rodině,
vrstevníky

•

uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi

•

na příkladu uvede povinnosti občana při obraně státu•

Učivo
- agresivita kolem nás
- hledám bezpečí
- domácí násilí
- integrovaný záchranný systém (OČMU)
- dopravní výchova
- obrana státu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dokončení příběhu

Poznávání lidí

dokončení příběhu

Mezilidské vztahy

praktické vyzkoušení první pomoci

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

navržení forem prevence a řešení šikany na
škole

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Bezpečnost
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
Zdraví člověka

Tělesná výchova

Bezpečnost
Organizace
Atletika
Sportovní hry
Úpoly
Cvičení v přírodě
Netradiční sporty

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace
Úpoly
Atletika
Pohybové hry
Sportovní hry
Netradiční sporty

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

právní výchova, seznámení s provozem Okresního souduNávštěva soudního

líčení na Okresním

soudu Příbram

•

profesní orientace, volba povoláníKurzy Baťa junior

achievement

•

9. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vyhledává, třídí a prakticky používá informace o probíraných oblastech podle zadaných

kritérií

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňuje samostatný a aktivní přístup k řešení problému

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• využívá  různých informačních a komunikačních prostředků a technologií

• Kompetence sociální a personální
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti

• Kompetence občanské

• vnímá češství v kontextu celé Evropy

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Občan
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné konflikty či neshody s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem

•

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občana,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU

•

všímá si svého okolí a aktivně vystupuje proti vandalskému
chování

•

Učivo
- já - občan obce
- na úřadě
- občan státu a občan EU

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zamyšlení se nad příčinami emigrace a
imigrace lidí

Poznávání lidí

zamyšlení se nad příčinami emigrace a
imigrace lidí

Mezilidské vztahy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

vyjmenování práv a povinností vyplývajících
z občanství

Občan, občanská společnost a stát

seznámení se s činností mocenských
orgánů, způsoby projevování své vůle ve
společnosti

Formy participace občanů v politickém životě

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

zjištění způsobů vytváření podmínek pro
zlepšení života lidí Evropskou unií

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

zamyšlení se nad příčinami emigrace a
imigrace lidí

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Dějepis

Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Jazyková výchova

2. Občan a právo
Očekávané výstupy

žák:
přiměřeně uplatňuje svá práva, včetně práv spotřebitele, a
respektuje práva druhých lidí, provádí jednoduché právní úkony a
chápe jejich důsledky

•

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů•

Učivo
- občan a právo
- občanskoprávní vztah
- vlastnictví, ochrana majetku, smlouvy, odpovědnost za škodu
- důležité právní vztahy
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

vyjmenování práv a povinností vyplývajících
z občanství

Občanská společnost a škola

zopakování práv a povinností vyplývajících
ze školního řádu, právní vztahy ve škole

Občan, občanská společnost a stát

způsoby projevování své vůle ve společnosti

Formy participace občanů v politickém životě

seznámení se s Ústavou ČR

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

3. Právní ochrana
Očekávané výstupy

žák:
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy
(osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem

•

chápe význam zákona o rodině a dovede v něm vyhledat potřebné
informace

•

diskutuje o příčinách a dů sledcích korupčního jednání•
rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu•
uved příklady korupčního jednání•
diskutuje o příčinách důsledcích a řešení korupčního jednání v
konkrétních situacích

•

Učivo
- právní ochrana
- orgány právní ochrany a sankce
- přestupky a sankce
- přestupky a správní řízení
- občanské soudní řízení
- trestní právo
- děti a paragrafy
- rodina a zákony
- protiprávní jednání - korupce

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

řešení nějakého sporu ve třídě podle
principů občanského soudního řízení

Občan, občanská společnost a stát

rozdělení státní moci

Formy participace občanů v politickém životě

zopakování demokratických principů
volebního práva

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

seznámení se zajišťováním právní ochrany
občanů EU

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vyhledávání zpráv o projevech rasismu,
xenofobie a náboženské nesnášenlivosti

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání zpráv o projevech rasismu,
xenofobie a náboženské nesnášenlivosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Pracovní poměr
Očekávané výstupy

žák:
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů ( pracovní
smlouva, vlastnictví…)

•

Učivo
- pracovní poměr
- správná volba, první brigáda, první zaměstnání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 234



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

požadavky zaměstnavatelů na své
zaměstnance

Mezilidské vztahy

předvedení přijímacího pohovoru

Komunikace

návštěva IPS při ÚP

Kooperace a kompetice

sestavení akčního plánu pro volbu
budoucího povolání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

předvedení přijímacího piohovoru,
vypracování strukturovaného životopisu

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Komunikační a slohové cvičení

Konverzace v anglickém jazyce

Work and jobs (práce a zaměstnání)

5. Hospodaření
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí, jakou funkci plní banky•
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané

•

popíše vliv inflace na hodnotu peněz•
uvede příklady použití kreditní a debetní karty, vysvětlí jejich
omezení

•

uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít•
uvede a porovnává nejobvyklejší způsob nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu

•

vysvětlí význam úroku placeného a přijatého•
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení

•

Učivo
- státní rozpočet (FG)
- záchytná sociální síť (FG)
- peněžní ústavy, aktivní a pasivní operace (FG)
- tvorba ceny, inflace (FG)
- pojištění (FG)
- produkty finančního trhu pro investovámí a pro získávání
prostředku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sestavení vlastního rozpočtu

Seberegulace a sebeorganizace

sestavení přehledu organizací starajících se
o lidi v nouzi

Mezilidské vztahy

dramatizace, jak klientovi poradit s řešením
daných úkolů

Kooperace a kompetice

porovnání životní úrovně našich občanů s
ostatními státy

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

9. ročník
Work and jobs (práce a zaměstnání)

6. Globální svět
Očekávané výstupy

žák:
popíše vliv začlenění ČR  do EU na každodenní život člověka•
uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady
a zápory

•

uvede některé významné mezinárodní organizace k nimž má ČR
vztah, posoudí jejich význam při zajišťování obrany ČR a účasti v
zahraničních misích

•

vyjadřuje svůj názor na některé globální problémy současnosti•
objasní roli ozbrojených sil ČR při obraně státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru

•

uvede příklady zahraničních misí Armády ČR•

Učivo
- evropská integrace, Rada Evropy,  NATO, OSN
- problémy současného světa
- globalizace - války,. terorismus
- obrana státu
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

diskuse o globálních problémech, zprávy z
médií

Evropa a svět nás zajímá

diskuse o globálních problémech, zprávy z
medií

Objevujeme Evropu a svět

diskuse o globálních problémech, zprávy z
medií

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vyhledání informací o aktuálních konfliktech
na základě rozdílného náboženství

Kulturní diference

vypracování krátké zprávy o činnosti OSN,
NATO, UNICEF a UNESCO

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Rozdělený a integrující se svět

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Rozdělený a integrující se svět

Chemie

Chemie a společnost
Přírodopis

Základy ekologie
Přírodopisný seminář

Ochrana ŽP

7. Rodina
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční rodinou,
posoudí vztahy mezi rodiči a dětmi, posoudí možné příčiny krizí v
rodině

•

analyzuje hlavní rysy rodiny, posoudí vztahy mezi rodiči a dětmi,
posoudí možné příčiny krizí v rodině, včetně rozvodu a hledá
vhodná řešení

•

Učivo
- rodina a faktory, které ji oslabují
- hledání partnera
- sňatek
- těžké životní situace a jejich zvládání
- rodina a její význam v současnosti
- problémy současné rodiny
- řešení rodinné krize

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

předvedení určených situací

Poznávání lidí

předvedení určených situací

Mezilidské vztahy

diskuse nad vlastnostmi tvého budoucího
partnera

Komunikace

vytvoření seznamu zásad, které by měli
rodiče a děti dodržovat v době rozvodu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

porovnání rodiny dříve a dnes

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

předvedení se spolužáky určených situací

Kulturní diference

předvedení se spolužáky určených situací

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

8. Péče o duševní zdraví
Očekávané výstupy

žák:
analyzuje rizika ohrožující zdraví a navrhuje účinná opatření,snaží
se dodržovat zásady hygieny duše i těla jako prevenci
onemocnění

•

používá různé relaxační techniky k překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím

•

uplatňuje osvojené zásady prevence běžných, přenosných,
civilizačních a jiných chorob

•

svěří se se zdravotním problémem, dokáže vyhledat odbornou
pomoc

•

vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím

•

Učivo
- péče o duševní zdraví
- hygienou ke zdraví člověka
- pohybem k tělesnému i duševnímu zdraví
- preventivní léčebná péče
- stres a jeho vztah ke zdraví

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hra na sebepoznání

Sebepoznání a sebepojetí

sestavení plánu prevence civilizačních
chorob

Seberegulace a sebeorganizace

zpracování souboru zásad pro péči o
duševní zdraví

Psychohygiena

sestavení plánu prevence civilizačních
chorob

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

hra na sebepoznání

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

hra na sebepoznání

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

úvaha na téma, jak životní prostředí ovlivňuje
naše zdraví

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledání informací o péči o naše zdraví

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

9. Zdravá výživa
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne možné příčiny a
navrhne prevenci

•

posoudí rozdíly mezi zdravou a nezdravou výživou, navrhne
jídelníček pro vybranou skupinu lidí

•

pochopí a vysvětlí nevhodné působení reklamy na zdravý životní
styl a výživu

•

Učivo
- výživa malých dětí, sportovců …
- jak se nestat obětí reklamy ve výživě
- anorexie, bulimie
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5.5.2  Výchova k občanství a ke zdraví
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zjištění informací o poruchách příjmu potravy

Seberegulace a sebeorganizace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

napsání úvahy, jak životní prostředí ovlinňuje
naše zdraví

Ekosystémy

napsání úvahy, jak životní prostředí ovlinňuje
naše zdraví

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

10. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy

žák:
analyzuje příčiny trestné činnosti mladistvých  a dokáže navrhnout
možnosti ochrany, varuje před různými podobami násilí a není
lhostejný k týrání a zneužívání nejen dětí, ale i starých lidí,odmítá
projevy rasismu, xenofobie a jakéhokoliv druhu nenávisti

•

objasní souvislosti mezi lokálními a globálmími problémy ve
společnosti

•

vyhledá příklady mezinárodního terorismu a zaujímá k nim postoj•
zapojuje se do akcí školy podporující bezpečné chování v dopravě•
poskytne první pomoc při život ohrožujících stavech•
v případě situací ohrožující zdraví a  bezpečí se řídí pokyny
zaměstnanců školy

•

Učivo
- osobní bezpečí, bezpečí ve škole
- lidská společnost a násilí
- co s chuligány, vandaly a zloději
- bezpečnost v silničním provozu
- poskytování první pomoci (OČMU)
- kriminalita mládeže
- různé projevy násilí
- dopravní výchova

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce s Listinou lidských práv a svobod a
Úmluvou o právech dítěte

Rozvoj schopností poznávání

práce s Listinou lidských práv a svobod a
Úmluvou o právech dítěte

Sebepoznání a sebepojetí

práce s Listinou lidských práv a svobod a
Úmluvou o právech dítěte

Poznávání lidí

práce s Listinou lidských práv a svobod a
Úmluvou o právech dítěte

Mezilidské vztahy

práce s Listinou lidských práv a svobod a
Úmluvou o právech dítěte

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

návrh opatření, aby nevznikalo při
sportovních utkáních násilí

Kulturní diference

návrh opatření, aby nevznikalo při
sportovních utkáních násilí

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledání v médiích situací, které lze nazvat
mimořádnými událostmi

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledání v tisku zpráv o násilí při různých
sportech

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Bezpečnost
Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Tělesná výchova

9. ročník
Bezpečnost
Organizace
Atletika
Sportovní hry
Úpoly
Netradiční sporty

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace
Úpoly
Netradiční sporty
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5.6  Člověk a příroda
Učební osnovy

9. ročník

11. Sexuální výchova
Očekávané výstupy

žák:
podporuje pozitivní vztahy, jako jsou přátelství, různé podoby
lásky, partnerské vztahy, vztahy manželské a rodičovské, zná
různé druhy antikoncepce

•

chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

•

charakterizuje zásady odpovědného chování v oblasti sexuality na
elektronických mediích, uvede postup v konkrétních modelových
případech

•

spojuje význam sexuality s perspektrivním vztahem, manželstvím,
založením rodiny

•

chápe etické normy v oblasti sexuální výchovy•
dokáže respektovat a tolerovat odlišnost druhého pohlaví•
posoudí vlastní předpoklady pro partnerské vztahy, porozumí
technice pohlavního styku a možným rizikům

•

respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou a
pozitivními životními cíli

•

Učivo
- pohlavní ústrojí muže a ženy
- co je to láska
- odlišnosti v lásce
- zdraví reprodukční soustavy
- sexualita jako součást formování osobnosti
- partnerské vztahy
- plánované rodičovství, těhotenství, porod, péče o dítě
- rodičovské předpoklady
- prostituce, pornografie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hledání vlastních předpokladů pro
partnerské vztahy

Sebepoznání a sebepojetí

vytvoření informačního letáku propagujícího
prevenci nechtěného těhotenství

Seberegulace a sebeorganizace

vytvoření informačního letáku propagujícího
prevenci nechtěného těhotenství

Psychohygiena

vyplnění tabulky "vzory partnerství"

Mezilidské vztahy

diskuse na téma význam plánovaného
rodičovství a rizika neplánovaného
rodičovství

Komunikace

diskuse na téma význam plánovaného
rodičovství a rizika neplánovaného
rodičovství

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

dokončení daného příběhu

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vysvětlení pojmu mravnostní kriminalita,
návrh prevence

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

seznámení s možnostmi studia, volba povoláníÚřad práce Příbram•

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. 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.

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně

propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování

přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje

5.6  Člověk a příroda

 239
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým

činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních

procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště

významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.

Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,

vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a

vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi,

klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a

řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání

či ovlivňování.

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,

podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních

zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v

přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle

využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si

pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným

vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které 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 světě.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu

zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje

na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1.

stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace,

člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování

- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a

hledat na ně adekvátní odpovědi

- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými

způsoby

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení

vyslovovaných hypotéz či závěrů

- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví

ostatních lidí

- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí

- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího

využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími

životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.1  Fyzika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 2 2 1

Charakteristika předmětu
Vzdělávací obor Fyzika, svým charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních

procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém

životě. Rozvíjení dovednosti  experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných

přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat

příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?)

a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Základní podmínky života

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

Občan, občanská společnost a stát

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• Kompetence k řešení problémů

• vypracuje úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Látky a tělesa, síly
Očekávané výstupy

žák:
rozliší na příkladech rozdíl mezi pojmy těleso a látka•
zjistí, zda daná látka (těleso) patří mezi látky (tělesa) plynné,
kapalné či pevné

•

charakterizuje gravitační sílu jako působení gravitačního pole,
které je kolem každého tělesa

•

uvede přibližnou charakteristiku hlavní jednotky síly Newton•
změří danou sílu siloměrem a zapíše výsledek•
rozliší částice látky ( atomy, molekuly )•
charakterizuje pojem neustálého a neuspořádaného pohybu částic
a uvede jevy (např. difúzi), které jej potvrzují

•

porovnává částicovou stavbu pevných kapalných a plynných látek
a jejich vlastnosti

•

popíše složení atomu•

Učivo
- tělesa a látky
- vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
- vzájemné působení těles – síla
- gravitační pole, gravitační síla
- měření sily, jednotka síly, siloměr
- atom a molekula
- neustálý neuspořádaný pohyb částic (difúze, Brownův pohyb)
- vzájemné silové působení částic
- částicová stavba látek
- model atomu 
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišování látek a těles

Rozvoj schopností poznávání

vytvoření učební pomůcky

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

využívání znalostí o gravitačním poli

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Pozorování, pokus a bezpečnost
práce

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

Chemická praktika

9. ročník
Jak se získávájí
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

2. Elektrické vlastnosti látek
Očekávané výstupy

žák:
určí, zda dvě tělesa se budou elektricky přitahovat, odpuzovat či
zda na sebe nebudou elektricky působit

•

určí, ze znalosti počtu protonů v jádře a počtu elektronů v
atomovém obalu, zda jde o kladný či záporný iont nebo o neutrální
atom

•

Učivo
- ionty
- elektrování při vzájemném dotyku
- elektrické pole

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání částice látky

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Částicové složení látek

přesahy z učebních bloků:

3. Magnetické vlastnosti látek
Očekávané výstupy

žák:
popíše póly magnetu a stanoví, jaké póly magnetu se vzájemně
přitahují nebo odpuzují

•

objasní pojem magnetizace látky•
vysvětlí pojem indukční čáry•
popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho využití•

Učivo
- magnety přírodní a umělé
- póly magnetu
- magnetické pole
- magnetizace látky
- indukční čary magnetického pole
- magnetické pole Země

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

určení pólů magnetu

Rozvoj schopností poznávání

provedení jednoduchých pokusů

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

Zeměpisný seminář

Praktický zeměpis

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

Zeměpisný seminář

Praktický zeměpis

4. Fyzikální veličiny
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si, že každá fyzikální veličina má svůj název, značku a
jednotku

•

vyjadřuje výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a jednotkou•
určí aritmetický průměr z naměřených hodnot dané veličiny•
změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa
odměrným válcem a hmotnost tělesa na vahách (určí odchylku
měření)

•

vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny•
určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa, a výpočtem
pomocí vztahu  ρ = m  :  V

•

vyhledává hustotu látek v tabulkách•
vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je
těleso

•

uvede hlavní jednotku  času (s) a další jednotky času•
vyjádří čas při dané jednotce jinou časovou jednotkou•
změří čas a zapíše výsledek (s určením odchylky měření)•
posoudí, zda se objem tělesa při dané změně teploty zvětší či
zmenší a využívá této znalosti

•

popíše princip teploměru, uvede některé typy teploměrů•
změří teplotu teploměrem a zapíše výsledek (s určením odchylky
měření)

•

Učivo
- měření délky
- měření objemu
- měření hmotnosti
- hustota
- měření času
- teplota - změna objemu tělesa při zahřívání či ochlazování
- měření teploty
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání značek fyzikálních veličin a jejich
jednotek

Rozvoj schopností poznávání

provedení jednoduchých pokusů

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Shrnutí a opakováhí učiva z 1. -
5.ročníku
Desetinná čísla
Kvádr, krychle

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Desetinná čísla
Kvádr, krychle

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

Fyzikální praktika

Měření
Chemická praktika

9. ročník
Jak se získávájí

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

řešení zajímavých úloh a výroba jednoduchých pomůcek k danému tématu

formou dobrovolných domácích úkolů

Fyzika zajímavě•

Soutěže
soutěž pořádaná Českou astronomickou společností, dle zájmu žákůAstronomická

olympiáda

•

7. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i ve skupině pozoruje, navrhuje a provádí pokusy

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• využívá vhodné zdroje informací k vypracování úkolu

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

• učí se používat technické pomůcky
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

1. Převádění jednotek
Očekávané výstupy

žák:
uvede hlavní jednotku příslušné fyzikální veličiny a její díly a
násobky

•

vyjádří fyzikální veličinu při dané jednotce jinou jednotkou•

Učivo
- jednotky délky a obsahu
- jednotky objemu
- jednotky hmotnosti
- jednotky času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání značek fyzikálních veličin a jejich
jednotek

Rozvoj schopností poznávání

spolupráce ve skupinách

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla
Hranoly

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla

Fyzikální praktika

8. ročník
Měření

2. Klid a pohyb tělesa
Očekávané výstupy

žák:
na konkrétním  příkladu pozná, zda těleso je v klidu či pohybu
vzhledem k jinému tělesu

•

objasní pojem trajektorie, vysvětlí rozdíl mezi trajektorií a dráhou
pohybu

•

podle tvaru trajektorie rozezná druhy pohybů•
rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb•
používá s porozuměním vztah v = s  :  t pro rychlost při řešení
problémů a úloh

•

určí rychlost rovnoměrného pohybu či průměrnou rychlost
nerovnoměrného pohybu ze změřené dráhy a doby

•

vyjadřuje rychlost při dané jednotce pomocí jiné jednotky rychlosti•
vyjádří grafem závislost dráhy na čase při rovnoměrném pohybu a
odečítá z něho hodnoty

•

Učivo
- klid a pohyb tělesa
- trajektorie a dráha pohybu
- druhy pohybů
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- rychlost rovnoměrného pohybu
- dráha při rovnoměrném pohybu
- průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání, zda je těleso v klidu nebo v
pohybu

Rozvoj schopností poznávání

grafické znázornění příběhu

Komunikace

řešení úloh o pohybu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

Fyzikální praktika

Tělesa v pohybu

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník
Lineární rovnice

9. ročník
Funkce

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

Fyzikální praktika

Tělesa v pohybu
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

3. Síla a skládání sil
Očekávané výstupy

žák:
znázorní sílu graficky•
uvede přibližnou charakteristiku hlavní jednotky Newton•
používá vztah mezi gravitační silou a hmotností (Fg = m.g)•
určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil působících na těleso ve
stejných či opačných směrech

•

vysvětlí, kdy dochází k rovnováze sil, a určí, jakou velikost má v
tomto případě výslednice

•

charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační síly působící
na těleso

•

experimentálně určí polohu těžiště•

Učivo
- síla a její znázornění
- jednotka síly
- gravitační síla a hmotnost tělesa
- skládání dvou sil stejného a opačného směru
- rovnováha sil
- těžiště tělesa a jeho vlastnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

určení těžiště tělesa

Rozvoj schopností poznávání

grafické znázorňování skládání sil

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Fyzikální praktika

8. ročník
Síly a jejich momenty

4. Účinky síly na těleso
Očekávané výstupy

žák:
objasní podstatu Newtonových pohybových zákonů•
používá pohybové zákony pro objasňování běžných situací•
určí rameno síly, je - li dáno působiště síly a osa otáčení tělesa•
vyjádří rovnováhu na páce a pevné kladce pomocí momentů sil•
objasní funkci páky, kladky v praxi•
charakterizuje tlakovou sílu•
uvede jednotku tlaku (Pa), některé její násobky•
používá vztah pro tlak  p = F : S•
na praktických příkladech uvede, jak lze zvětšit (zmenšit) tlak•
při výpočtech používá vztah pro výpočet síly   ( F = S . p )•
využívá poznatek, že třecí síla je přímo úměrná tlakové síle,
souvisí s materiálem a drsností styčných ploch

•

na konkrétních příkladech objasní, jak můžeme třecí sílu  zvětšit
(zmenšit)

•

Učivo
- účinky síly na těleso – posuvné, otáčivé, deformační
- posuvné účinky síly na těleso – Newtonovy pohybové zákony
- otáčivé účinky síly – moment síly a jeho jednotka
- rovnovážná poloha páky
- užití páky, rovnoramenná páka
- pevná kladka a její vlastnosti
- deformační účinky síly – tlaková síla, tlak
- tlak v praxi
- tření – třecí síla, porovnávání třecí síly, význam třecí síly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišování účinků síly na těleso

Rozvoj schopností poznávání

provedení jednoduchých pokusů

Komunikace

řešení úloh na jednoduché stroje

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Fyzikální praktika

8. ročník
Síly a jejich momenty

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Fyzikální praktika

8. ročník
Síly a jejich momenty
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

5. Mechanické vlastnosti kapalin
Očekávané výstupy

žák:
objasní podstatu Pascalova zákona•
objasní využití Pascalova zákona v hydraulickém zařízení (
především u hydraulického lisu)

•

popíše účinky gravitační síly na kapalinu•
porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky ve stejné
hloubce dvou různých kapalin

•

používá vztah ph = h.ρ.g  pro hydrostatický tlak při řešení  úloh•
objasní vznik vztlakové síly při ponoření tělesa do kapaliny•
objasní podstatu Archimédova zákona•
vyvodí, zda se těleso potopí, bude se vznášet, bude plovat•

Učivo
- vlastnosti kapalin – opakování ze 6. roč.
- Pascalův zákon
- hydraulická zařízení
- působení gravitační síly Země na kapalinu v klidu – tlaková síla
- hydrostatický tlak
- vztlaková síla působící na těleso v kapalině, Archimédův zákon
- potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině,
plování nestejnorodých těles

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

objasňování vlastností kapalin

Rozvoj schopností poznávání

provedení jednoduchých pokusů

Komunikace

řešení úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník
Lineární rovnice

Fyzikální praktika

Měření

6. Mechanické vlastnosti plynů
Očekávané výstupy

žák:
charakterizuje atmosférický tlak jako tlak v atmosféře vyvolaný
gravitační silou

•

objasní podstatu jeho určení pomocí Torricelliho pokusu•
uvede, jak se mění atmosférický tlak s nadmořskou výškou, určí
tzv. normální tlak

•

objasní princip rtuťového tlakoměru, aneroidu•
objasní pojem vztlakové síly v atmosféře,uvede příklady
praktického využití vztlakové síly

•

určí ze znalosti tlaku v uzavřené nádobě a tlaku atmosférického,
zda v nádobě je přetlak či podtlak

•

Učivo
- vlastnosti plynů – opak. ze 6. roč.
- atmosféra Země, atmosférický tlak
- měření atmosférického tlaku, Torricelliho pokus
- změny atmosférického tlaku
- vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
- tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

objasňování vlastností plynů

Rozvoj schopností poznávání

provedení jednoduchých pokusů

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Krajinné sféry Země

přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

7. ročník

7. Světelné jevy
Očekávané výstupy

žák:
rozliší zdroj světla a osvětlené těleso•
rozlišuje optické prostředí čiré,barevné, průhledné, průsvitné a
neprůhledné

•

objasní vznik stínu za tělesem•
objasní vznik zatmění Slunce a Měsíce•
uvede vlastnosti rychlosti světla•
charakterizuje zákon odrazu světla•
rozpozná duté a vypuklé zrcadlo, seznámí se s pojmem ohnisko a
ohnisková vzdálenost kulového zrcadla

•

určí a načrtne  lom světla ke kolmici a od kolmice•
rozpozná spojku a rozptylku, seznámí se     s pojmem ohnisko a
ohnisková vzdálenosti tenké čočky

•

pozoruje a vysvětlí rozklad bílého světla  optickým hranolem•

Učivo
- světelné zdroje,optické prostředí,šíření světla
- stín a jeho vznik, zatmění Slunce a Měsíce
- měsíční fáze
- rychlost světla
- zákon odrazu světla
- zobrazení rovinným zrcadlem
- kulová zrcadla a jejich užití
- lom světla ke kolmici a od kolmice
- čočky, tenká spojka a rozptylka, ohnisko, ohnisková vzdálenost
čočky
- optické vlastnosti oka
- rozklad bílého světla optickým hranolem, spektrum

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání různých druhů zrcadel a čoček

Rozvoj schopností poznávání

vyhledávání informací o zatmění Slunce a
Měsíce

Komunikace

určování možnosti využití zrcadel a čoček

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

pozorování rozkladu světla, duha

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Úhel
Osová souměrnost

Zeměpis

Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Osová souměrnost

Zeměpis

Země a vesmír
Výtvarná výchova

7. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

8. ročník
Uplatňování subjektivity

9. ročník
Uplatňování subjektivity

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

návštěva Štefánikovy hvězdárny, zaměřeno na světelné jevyExkurze•

řešení zajímavých úloh a výroba jednoduchých pomůcek k danému tématu

formou dobrovolných domácích úkolů

Fyzika zajímavě•

Soutěže
soutěž pořádaná Českou astronomickou společností, dle zájmu žákůAstronomická

olympiáda

•

8. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Práce, energie
Očekávané výstupy

žák:
používá hlavní jednotku práce (J) resp. výkonu (W), uvede některé
jejich díly a násobky

•

používá vztah W = F.s pro práci nebo vztah P = W:t pro výkon při
řešení problémů a úloh

•

při rovnoměrném pohybu tělesa určí výkon užitím vztahu P = F.v•
objasní souvislost mezi konáním práce a pohybovou resp.
polohovou energií tělesa

•

porovnává pohybové energie tělesa na základě znalosti jeho
rychlostí či hmotností a využívá těchto znalostí při řešení problémů
a úloh

•

užívá vztah Ep = m.g.h pro polohovou gravitační energii tělesa při
řešení problémů a úloh

•

v konkrétních příkladech určí, kdy dojde k poklesu (vzrůstu)
polohové (pohybové) energie

•

objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí s energií
částic;její součástí je celková pohybová energie všech částic v
tělese

•

vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou•
charakterizuje možnosti změny vnitřní energie a uvede příklady z
praxe

•

rozpozná v přírodě i v praktickém životě některé formy  tepelné
výměny

•

Učivo
- mechanická práce - W = F.s, joule (J)
- mechanická práce při zvedání těles pomocí pevné kladky
- výkon - P = W:t, P = F.v, watt (W)
- pohybová (kinetická) energie Ek
- polohová (potenciální) energie Ep
- vzájemná přeměna polohové a pohybové energie
- vnitřní energie tělesa - změna vnitřní energie tělesa konáním práce
a tepelnou výměnou
- tepelná výměna prouděním, tepelné záření
- využití energie slunečního záření, alternativní zdroje energie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání značek fyzikálních veličin, jejich
jednotek a vztahů mezi nimi

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

využívání vztahů mezi veličinami při řešení
úloh

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

porovnávání různých zdrojů energie

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla

8. ročník
Lineární rovnice

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice

Chemie

9. ročník
Uhlovodíky
Paliva

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

Fyzikální praktika

Síly a jejich momenty
9. ročník

Energie a její přeměny
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

2. Teplo, změny skupenství
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota•
charakterizuje teplo jako změnu vnitřní energie při tepelné výměně•
určí přijaté a odevzdané teplo tělesem•
vyhledá v tabulkách měrné tepelné kapacity vybraných látek•
rozpozná základní skupenské přeměny (tání, tuhnutí, kapalnění,
vypařování, sublimace, desublimace) ve svém okolí i v přírodě

•

vyhledá  teploty skupenských přeměn v tabulkách•
vysvětlí podmínky tání a tuhnutí krystalické látky•
určí podmínky, na nichž závisí rychlost vypařování kapaliny a
teplota varu kapaliny

•

charakterizuje podmínky, za nichž nastává kapalnění vodní páry
ve vzduchu

•

uvede vlastnosti, kterými se voda liší od ostatních kapalin•

Učivo
- teplo - teplo přijaté nebo odevzdané
- měrná tepelná kapacita (c), O = cm( t - to )
- určení tepla přijatého nebo odevzdaného tělesem
- tání a tuhnutí krystal. látky, teplota tání, skupenské teplo tání,
anomálie vody
- vypařování, var, teplota varu
- kapalnění
- sublimace a desublimace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání značek fyzikálních veličin, jejich
jednotek a vztahů mezi nimi

Rozvoj schopností poznávání

rozeznávání základních pojmů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání informací o vlivu změn teplot na
život na Zemi

Základní podmínky života

vyhledávání informací o vlivu změn teplot na
život na Zemi

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla

8. ročník
Lineární rovnice

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice

Chemie

9. ročník
Paliva

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů
Biologie člověka

9. ročník
Základy ekologie

Fyzikální praktika

Energie a její přeměny

3. Elektrický náboj, elektrické pole
Očekávané výstupy

žák:
ověří existenci elektrického pole a charakterizuje elektrickou sílu
jako působení elektrického pole na těleso

•

uvede hlavní jednotku elektrického náboje (C), některé její díly•
rozliší pokusem vodič od izolantu•
objasní podstatu elektrostatické indukce•
uvede, ve kterých případech hovoříme o polarizaci izolantu•
popíše elektrické pole pomocí elektrických siločar•

Učivo
- opakování elektrických vlastností látek ze 6. ročníku
- elektroskop
- elementární elektrický náboj
- elektrický náboj a jeho jednotka
- vodič a  izolant v elektrickém poli (elektrostatická indukce
a polarizace izolantu)
- siločáry elektrického pole, stejnorodé elektrické pole

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ověřování elektrického pole

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Mocniny s přirozeným mocnitelem

Chemie

Částicové složení látek

přesahy z učebních bloků:
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

4. Vedení elektrického proudu v obvodu
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje pravidla bezpečné práce s elektrickými zařízeními•
podle schématu sestaví elektrický obvod•
uvede zdroj napětí•
rozliší vodič od izolantu•
ověří pokusem podmínky průchodu elektrického proudu obvodem•
obecně charakterizuje elektrický proud jako usměrněný pohyb
volných nabitých částic

•

uvede hlavní jednotku elektrického proudu (A), některé její díly a
násobky

•

měří stejnosměrný proud v elektrickém obvodu ampérmetrem•
určí směr elektrického proudu v elektrickém obvodu•
uvede hlavní jednotku napětí (V), některé její díly a násobky•
měří stejnosměrné napětí v elektrickém obvodu voltmetrem•
stanoví, jaký proud bude procházet obvodem při vyšším napětí•
vymezí rozdíl mezi rozvětveným a nerozvětveným elektrickým
obvodem

•

uvede, že při průchodu elektrického proudu se vodič zahřívá•
uvede příklady tepelných elektrických spotřebičů a jejich správné
použití

•

vysvětlí pojem zkrat, objasní princip pojistky•
uvede příklady zdrojů elektrického napětí•
objasní podstatu Ohmova zákona pro kovy•
uvede hlavní jednotku elektrického odporu , některé její násobky•
při řešení konkrétních úloh používá vztah R = U:I•
uvede závislost odporu vodiče na délce, průřezu, materiálu a
teplotě

•

porovná celkový odpor při paralelním a sériovém zapojení odporů•
objasní podstatu reostatu•
při řešení konkrétních úloh použije vztahy  pro elektrickou práci a
výkon : P = U.I,      W = U.I.t

•

porovná elektrickou energii spotřebovanou různými domácími
spotřebiči za určitou dobu a odhadne cenu, kterou za tuto
elektrickou energii zaplatí

•

Učivo
- bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními, první pomoc při
úrazu elektrickým proudem
- jednoduchý elektrický obvod
- podmínky vedení elektrického proudu v obvodu
- elektrický proud a elektrické napětí a jejich měření (ampérmetr
a voltmetr)
- vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty
- nerozvětvený a rozvětvený elektrický obvod
- zahřívání elektrického vodiče při průchodu elektrického proudu
- zdroje elektrického napětí
- Ohmův zákon, elektrický odpor vodiče a jeho jednotka ( R = U:I,
U = R.I,
I = U:R )
- závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
- výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou
(sériově)
- výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle
sebe (paralelně)
- reostat - regulace proudu v obvodu, dělič napětí
- elektrická práce W = UIt (J)
- elektrický výkon P = UI (W)
- spotřebovaná elektrická energie W = Pt ( Ws, kWh )
- potřebné schématické značky elektrických spotřebičů
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišení jednoduchého a rozvětveného
elektrického obvodu

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

řešení úloh na zákony elektrického proudu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník
Lineární rovnice

Technická výchova

Práce s laboratorní technikou

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice

9. ročník
Funkce

Chemie

8. ročník
Částicové složení látek

Fyzikální praktika

9. ročník
Elektromagnetické jevy

Technická výchova

8. ročník
Práce s laboratorní technikou
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

8. ročník

5. Zvukové jevy
Očekávané výstupy

žák:
charakterizuje zdroj zvuku jako chvějící se těleso vyvolávající v
prostředí sluchem vnímatelný rozruch (zvuk)

•

odůvodní, proč je přítomnost látkového prostředí  nezbytnou
podmínkou pro šíření zvuku

•

uvede, že rychlost zvuku závisí na druhu prostředí, v němž se
zvuk šíří, a na teplotě prostředí, a využívá těchto poznatků při
řešení problémů a úloh

•

charakterizuje tón jako zvuk vznikající pravidelným chvěním těles
a výšku tónu jako jeho kmitočet

•

charakterizuje hluk jako zvuk vznikající nepravidelným chvěním
těles

•

popíše, jak přijímáme zvuk uchem•
objasní odraz zvuku jako odraz zvukového rozruchu od překážky a
vysvětlí vznik ozvěny

•

uvede některé možnosti zmenšování škodlivých vlivů nadměrného
hluku v našem životním prostředí

•

Učivo
- vznik zvuku, zdroj zvuku a jeho šíření
- rychlost zvuku
- tón, jeho výška a kmitočet
- infrazvuk a ultrazvuk, jejich využití v praxi
- pohlcování zvuku, odraz zvuku, zvuková ozvěna
- hlasitost zvuku, hluk a jeho vliv na zdraví (výchova ke zdraví)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

objasnění vzniku zvuku

Rozvoj schopností poznávání

vyhledávání informací o zvuku (prezentace)

Komunikace

vyhledávání informací o zvuku

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

uvědomění si škodlivosti nadměrného hluku

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

Fyzikální praktika

9. ročník
Elektromagnetické jevy

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

řešení zajímavých úloh a výroba jednoduchých pomůcek k danému tématu

formou dobrovolných domácích úkolů

Fyzika zajímavě•

Soutěže
soutěž pořádaná Českou astronomickou společností, dle zájmu žákůAstronomická

olympiáda

•

9. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 252



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Elektromagnetické jevy
Očekávané výstupy

žák:
uvede, že kolem elektrického vodiče je magnetické pole•
popíše cívku•
určí druh daného magnetického pólu u konkrétního magnetu či
cívky s proudem

•

ověří, zda je v okolí magnetu a cívky s proudem magnetické pole a
znázorní graficky průběh indukčních čar

•

rozliší stejnorodé a nestejnorodé magnetické pole•
popíše princip galvanometru•
určí, jaké bude magnetické pole při větším proudu•
uvede příklady využití elektromagnetu v praxi•
objasní podstatu složení a funkce stejnosměrného elektromotoru•
objasní pojmy : elektromagnetické indukce, indukovaný proud•
popíše princip vzniku střídavého proudu (napětí)•
charakterizuje střídavý proud (napětí) pomocí periody a kmitočtu•
rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich
časového průběhu

•

charakterizuje efektivní proud (napětí) jako proud (napětí) zjištěný
ampérmetrem (voltmetrem) určeným pro měření střídavého
proudu (napětí)

•

objasní činnost transformátoru,určí transformační poměr a jeho
využití v praxi

•

objasní podstatu stavby a funkce (jednofázového) alternátoru•
uvede hlavní složky soustavy výroby a přenosu elektrické energie•
dodržuje pravidla bezpečné práce s elektrickými zařízeními•
uvede potřebné schématické značky elektrických spotřebičů•

Učivo
- magnetické pole cívky s proudem
- galvanometr
- elektromagnet a jeho užití
- stejnosměrný elektromotor
- elektromagnetická indukce
- vznik střídavého proudu
- transformátor – primární a sekundární cívka, transformační poměr
- jednofázový alternátor
- výroba el. energie, elektrárna, přenosová soustava el. energie
- dodržování pravidel bezpečné práce s el. zařízeními, šetření el. en.
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5.6.1  Fyzika
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uvědomění si souvislosti elektrického a
magnetického pole

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

řešení úloh na výpočty hodnot střídavého
proudu (napětí)

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

objasnění principu elektráren a přenosové
soustavy

Evropa a svět nás zajímá

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

dodržování pravidel bezpečné práce s el.
zařízeními a šetření el. energie

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník
Lineární rovnice

9. ročník
Goniometrické funkce

Praktické činnosti

Využití digitálních technologií
Technická výchova

Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice

9. ročník
Goniometrické funkce

Fyzikální praktika

Elektromagnetické jevy
Technická výchova

Práce s laboratorní technikou

2. Vedení elektrického proudu v polovodičích
Očekávané výstupy

žák:
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností

•

charakterizuje vedení elektrického proudu v polovodičích jako
usměrněný pohyb volných elektronů a děr

•

objasní podstatu PN přechodu, podstatu stavby a funkce
polovodičové diody a zapojí ji v závěrném a propustném směru do
obvodu

•

seznámí se s voltampérovou charakteristikou polovodičové diody•

Učivo
- vedení elektrického proudu v polovodičích
- polovodič typu P a N 
- přechod PN, polovodičová dioda – propustný a závěrný směr
- voltampérová charakteristika polovodičové diody
- usměrňovací účinek polovodičové diody
- další součástky s jedním přechodem PN

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišování vodičů, polovodičů a izolantů

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

provádění jednoduchých pokusů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

uvědomění si využívání alternativních zdrojů
energie

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Částicové složení látek

Praktické činnosti

9. ročník
Využití digitálních technologií

Technická výchova

Využití digitálních technologií
Práce s laboratorní technikou

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
Energie a chemické reakce

Fyzikální praktika

Elektromagnetické jevy
Technická výchova

Práce s laboratorní technikou
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

3. Vesmír
Očekávané výstupy

žák:
vymezí Sluneční soustavu jako soustavu tvořenou Sluncem a jeho
planetami

•

objasní střídání dne a noci otáčením Země kolem své osy a
střídání ročních období obíháním Země kolem Slunce

•

charakterizuje Sluneční soustavu jako soustavu vesmírných těles•
vyhledá základní charakteristiky o Slunci a jeho planetách v
tabulkách

•

uvede základní rozdíly mezi hvězdou a planetou•
charakterizuje Slunce jako hvězdu•
objasní pojmy: astromomická jednotka, světelný rok, ...•
pororvnává poznatky získané v zeměpise s informacemi o vesmíru
v literatuře nebo na internetu, připraví o nich samostatně nebo ve
skupině přehlednou informaci

•

má přehled o základních historických krocích v kosmonautice•

Učivo
- astronomická jednotka, světelný rok
- Sluneční soustava a její složení
- pohyby těles ve Sluneční soustavě
- hvězdy a jejich podstata
- kosmonautika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vymezení Sluneční soustavy

Rozvoj schopností poznávání

vyhledávání informací o vesmíru

Komunikace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

uvědomění si důležitosti poznatků o vesmíru

Občan, občanská společnost a stát

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vysvětlení vzniku života na Zemi a důležitosti
vody

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání informací o vesmíru

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Textový editor (Word)
Prezentační program (Powerpoint)

8. ročník
Textový editor (Word)
Prezentační program (Powerpoint)

Přírodopis

9. ročník
Neživá příroda

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Neživá příroda

Zeměpisný seminář

6. ročník
Vesmír

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

řešení zajímavých úloh a výroba jednoduchých pomůcek k danému tématu

formou dobrovolných domácích úkolů

Fyzika zajímavě•

Soutěže
soutěž pořádaná Českou astronomickou společností, dle zájmu žákůAstronomická

olympiáda

•

5.6.2  Chemie

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 1
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Vzdělávací obor  Chemie, seznamuje žáky s pojmy a věcmi z okolního světa a učíje zařazení do souvislostí

chemického poznání dle výchovných a vzdělávacích strategií školy, tj. v perspektivě environmentální

i regionální. Teorie je doplněna praktickou činností, kde mohou ověřovat a analyzovat své hypotézy a znalosti.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Ekosystémy

Základní podmínky života

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

8. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Očekávané výstupy

žák:
uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek•
rozliší fyzikální a chemický děj, uvede příklady•
popíše vlastnosti látek – barva, skupenství, rozpustnost, zahřívání
látek

•

navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a zaznamená
jejich výsledek

•

rozpozná skupenství látek a vysvětlí vztahy mezi nimi•
vyhledá hodnoty látek  v tabulkách (hustota, teploty tání a varu) a
předvídá jejich vlastnosti na základě získaných hodnot

•

uvede zásady bezpečné práce v chemické pracovně, poskytne a
přivolá první pomoc při úrazu

•

dodržuje bezpečnostní pravidla stanovená laboratorním řádem•
rozezná základní chemické nádobí a ví, k jakému účelu se
používá

•

uvede příklady nebezpečných chemických látek, se kterými nesmí
zatím pracovat a popíše nejefektivnější jednání v případě havárie
s únikem některé této nebezpečné látky

•

vysvětlí význam R-vět a S-vět a vyhledá jejich příklady u výrobků,
které se běžně prodávají

•

Učivo
- vymezení základních pojmů
- látky a tělesa
- chemické děje, chemická výroba
- vlastnosti látek – barva, skupenství, rozpustnost, kujnost, vodivost,
hustota, změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, kondenzace,
sublimace)
- chemické sklo a nádobí
- bezpečnost práce v laboratoři
- první pomoc při úrazu v laboratoři (poleptání, popálení, pořezání)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozpoznávání skupenství těles, vypočítání
hmotnostního zlomku

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Látky a tělesa, síly

přesahy z učebních bloků:

Chemická praktika

9. ročník
Práce se sklem
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

2. Směsi
Očekávané výstupy

žák:
rozliší různorodé a stejnorodé směsi•
uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi•
vysvětlí pojmy: složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo,
rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, nasycený a
nenasycený roztok

•

vypočítá složení roztoku ze vztahu w = m(s)/m a připraví roztok
určitého složení

•

vyjádří vliv podmínek  na rychlost chemické reakce (teplota,
míchání a plošný obsah povrchu rozpuštěné látky)

•

sestaví jednoduché aparatury pro filtraci a destilaci•
navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě•
vysvětlí princip usazování a krystalizace•
uvede příklad chemické výroby založené na oddělování složek
směsi

•

rozezná a uvede názvy vody v plynném, kapalném a pevném
skupenství

•

uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi•
rozliší vodu destilovanou, pitnou, užitkovou, odpadní a uvede
příklady jejich výskytu a použití

•

uvede princip výroby pitné vody ve vodárnách•
popíše princip čističky odpadních vod,  uvede příklady
znečišťování vody v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsob likvidace znečištění

•

vysvětlí oběh vody v přírodě a zhodnotí jeho význam pro život na
Zemi

•

zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu kyslíku a ozonu v
plynném obalu Země

•

popíše, co je teplotní inverze a smog, a uvede příklady zdrojů
informací o čistotě ovzduší

•

Učivo
- různorodé a stejnorodé směsi
- složky směsí
- složení roztoků
- hmotnostní zlomek, procento
- koncentrace
- metody oddělování složek směsí (filtrace, destilace, krystalizace,
usazování, odstřeďování, extrakce, chromatografie)
- voda (pitná, užitková, odpadní, minerální, destilovaná), její
vlastnosti a výroba pitné vody, kolběh vody v přírodě
- vzduch jako abiotická podmínka života – čistota ovzduší, složení
a vlastnosti, ozon

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

testování tvrdosti vody

Ekosystémy

vyhledávání informací o čistotě ovzduší

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

přesahy z učebních bloků:

Matematika

9. ročník
Soustavy lineárních rovnic se dvěma
neznámými

Chemická praktika

Jak se získávájí

3. Částicové složení látek
Očekávané výstupy

žák:
používá pojmy atom, molekula ve správných souvislostech•
popíše složení atomu (zná pojmy proton, elektron a neutron) a
vznik kationu a anionu z neutrálních atomů

•

určí počet protonů, elektronů a valenčních elektronů daného prvku•
vyhledá v tabulkách názvy prvků podle protonového čísla•
používá značky a názvy vybraných chemických prvků•
používá pojmy chemická látka, chemický prvek, chemická
sloučenina a chemická vazba ve správných souvislostech

•

rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny•
odvodí složení chemické látky ze vzorce chemické sloučeniny•
rozpozná vybrané  kovy a nekovy, uvede jejich základní vlastnosti
a praktické využití

•

objasní pojmy : jaderná síla, jaderná energie•
určí, co udává protonové a nukleonové číslo•
uvede radionuklidy, rozdělí je na přirozené a umělé a chápe jejich
užití

•

charakterizuje jaderné záření a způsoby ochrany před ním•

Učivo
- molekuly, atomy
- stavba atomu – atomové jádro – protony a neutrony - elektronový
obal - elektrony
- protonové číslo, valenční elektorny
- jaderné síly, jaderná energie
- radionuklidy, radioaktivita
- jaderné záření a způsoby ochrany před ním
- využití radionuklidů v praxi
- ionty (kationty a anionty) a jejich vznik
- chemické prvky
- vybrané značky prvků a jejich názvy
- periodický zákon, D. I. Mendělejev
- kovy, nekovy, polokovy – základní vlastnosti a využití
- slitiny
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání vlastností kovů, zařazení prvků
do periodické tabulky

Rozvoj schopností poznávání

poznávání prvků podle písmenného
označení

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zkoumání složení látek

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Vedení elektrického proudu v obvodu

Přírodopis

6. ročník
Obecná biologie a genetika

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Elektrické vlastnosti látek

8. ročník
Elektrický náboj, elektrické pole

9. ročník
Vedení elektrického proudu v
polovodičích

Chemická praktika

Prvky a sloučeniny

4. Chemické reakce
Očekávané výstupy

žák:
rozliší výchozí látky a produkty•
provede jednoduché chemické reakce ve školní laboratoři•
uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce•
odhadne výsledky a vypočítá úlohy s užitím veličin n, M, m, V, ρ a
chemických rovnic

•

vypočítá hmotnost výchozích látek a produktů•
uvede základní faktory ovlivňující průběh chemické reakce•

Učivo
- výchozí látky a produkty
- chemické děje
- zákon zachování hmotnosti
- látkové množství
- molární hmotnost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řešení chemických rovnic, rozpoznávání
výchozí látky a produktu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zapisování reakcí v přírodě pomocí
chemických rovnic

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznává chemické názvosloví

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Lineární rovnice

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Základy ekologie

Chemická praktika

Prvky a sloučeniny
Analytická chemie

5. Oxidy
Očekávané výstupy

žák:
zapíše z názvů vzorce a ze vzorce jejich název•
popíše vlastnosti, vznik, použití a výskyt základních oxidů a
posoudí  jejich vliv na ŽP

•

Učivo
- názvosloví oxidů
- oxidy síry, uhlíku, dusíku, oxid vápenatý a křemičitý
- skleníkový efekt, ozónová díra

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání významu kyslíku a jeho sloučenin

Základní podmínky života

analýza negativního vlivu oxidů na životní
prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie

Chemická praktika

Prvky a sloučeniny
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

8. ročník

6. Kyseliny a hydroxidy
Očekávané výstupy

žák:
používá názvosloví kyselin a hydroxidů•
popíše vlastnosti základních kyselin a hydroxidů a jejich využití•
změří pH roztoku pomocí indikátorového papírku  a rozliší tak
kyselinu a hydroxid

•

vysvětlí vznik kyselých dešťů a jak tomuto negativnímu jevu
předcházet

•

Učivo
- názvosloví kyselin a hydroxidů
- kyseliny – vlastnosti, rozdělení
- kys. chlorovodíková, sírová, dusičná, fosforečná (výbušniny -
OČMU)
- hydroxidy – vlastnosti
- hydroxid sodný, draselný, vápenatý
- bezpečnost práce s kyselinou a hydroxidem
- pH, indikátory pH
- kyselé deště

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Procenta

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie

Chemická praktika

Prvky a sloučeniny
Analytická chemie

7. Soli
Očekávané výstupy

žák:
uvede vlastnosti, použití, přípravu, názvy a vzorce u vybraných
typů solí

•

provede prakticky neutralizaci•

Učivo
- vznik solí
- podstata neutralizace
- názvy a vzorce vybraných solí (sírany, uhličitany, dusičnany) +
halogenidy

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

provádění neutralizace sloučenin

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie

Chemická praktika

Prvky a sloučeniny
Analytická chemie

9. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Energie a chemické reakce
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí princip výroby elektrické energie chemickou cestou•
rozezná oxidaci a redukci, vysvětlí pojem elektrolyt a elektrody•
rozezná rozdíly mezi exotermickou a endotermickou reakcí•
vysvětlí pojem: jaderná reakce ( řetězová a termonukleární)•
popíše hlavní části jaderné elektrárny (jaderný reaktor, primární a
sekundární okruh)

•

charakterizuje příznivé a nepříznivé vlivy výroby elektrické energie
ve vodních, tepelných,  jaderných,větrných, … elektrárnách na
životní prostředí (obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie,
znečišťování ovzduší, vody atd.)

•

rozpozná v jednoduchých případech vzájemnou přeměnu jedné
formy energie na jinou a využívá těchto znalostí při objasňování
procesů v přírodě a v praktickém životě

•

uvede významné představitele a držitele Nobelovy ceny•
uvědomuje si negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví
při jaderných katastrofách

•

zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické
reakce

•

přečte zápis chemické  rovnice s užitím názvů chemických látek•

Učivo
- chemická reakce a chemické rovnice
- štěpení jádra atomu, řetězová reakce
- termonukleární reakce
- jaderná elektrárna, jaderný reaktor
- druhy energií, výroba el. energie a její vlivy na životní prostředí
- možnosti radiační havárie v jaderné elektrárně a ochrana
obyvatelstva v případě radiační havárie jaderné elektrárny,atomové
bomby (OČMU)
- oxidace a  redukce
- elektrolýza
- exotermická a endotermická reakce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových možností získáváná
energie

Rozvoj schopností poznávání

řešení chemických rovnic

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

analýza reakcí probíhajících v přírodě

Ekosystémy

vysvětlování principů reakcí v přírodě,
uvědomění si nebezpečnosti jaderných
katastrof

Základní podmínky života

seznámení se s ochranou obyvatelstva v
případě radiační havárie

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

seznamování s kovy vyráběnými
elektrolýzou

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vedení elektrického proudu v
polovodičích

Přírodopis

Neživá příroda

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Neživá příroda

Přírodopisný seminář

8. ročník
Zdraví člověka
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

2. Uhlovodíky
Očekávané výstupy

žák:
rozezná anorganické a organické sloučeniny•
zapíše vzorec, určí název, vlastnosti, použití a zdroje základních
organických látek

•

Učivo
- strukturní, racionální a molekulový vzorec
- jednoduchá, dvojná a trojná vazba
- alkany (sleníkové plyny, skleníkový efekt), alkeny, alkyny, areny
- uhlovodíkový zbytek
- uhlovodíky a životní prostředí

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

určování uhlovodíků v organických
sloučeninách

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledávání informací o těžbě surovin

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Práce, energie

Chemie

9. ročník
Paliva

Přírodopis

Neživá příroda

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Neživá příroda

3. Deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy

žák:
rozezná základní typy derivátů•
provede zápis vzorců základních alkoholů a karboxylových kyselin,
uvede jejich vlastnosti a využití

•

Učivo
- derivát uhlovodíku (nebezpečné látky - OČMU)
- kyslíkaté deriváty / alkoholy,fenoly, karboxylové kyseliny

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání užití derivátů uhlovodíků v
lékařství

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

analýza významu uhlovodíků pro průmysl

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Moderní doba

přesahy z učebních bloků:

4. Paliva
Očekávané výstupy

žák:
uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše
jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání

•

posoudí vliv spalování různých paliv na životní prostředí•
uvede základní produkty při zpracování ropy a černého uhlí•
porovnává vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje enregie zhlediska
vlivu na ŽP

•

uvede příklady alternativních zdrojů energie•

Učivo
- základní druhy paliv
- vlastnosti paliv
- zpracování ropy
- fosilní a vyrobená paliva
- alternativní zdroje energie (biomasa, bioplyn, Slunce, voda, vítr, ..)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

určování skupenství paliva

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání umístění alternatinvích zdrojů
energie v ČR

Ekosystémy

zhodnocení možností vyčerpatelnosti zdrojů
surovin

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Práce, energie
Teplo, změny skupenství

Přírodopis

7. ročník
Biologie rostlin

9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie

přesahy z učebních bloků:

Chemie

9. ročník
Uhlovodíky

Přírodopis

Neživá příroda
Základy ekologie
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5.6.2  Chemie
Učební osnovy

9. ročník

5. Přírodní látky
Očekávané výstupy

žák:
uvede příklady zdrojů přírodních látek a jejich vliv na lidský
organismus

•

uvede základní vlastnosti jednotlivých přírodních látek a jejich
praktické využití a možnosti dalšího zpracování (např. výroba
mýdel)

•

orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a
fotosyntézy

•

uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na
Zemi

•

objasní význam zdravého způsobu života•

Učivo
- sacharidy, polysacharidy
- tuky, zmýdelnění
- bílkoviny
- vitamíny
- zdravá výživa člověka
- fotosyntéza
- potravní řetězec a vztahy mezi organismy
- biotechnologie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

8. ročník
Zdraví člověka

9. ročník
Ochrana ŽP

6. Chemie a společnost
Očekávané výstupy

žák:
uvede důsledky chemizace na ŽP a člověka•
uvede příklady prvotních a druhotných surovin zhlediska trvale
udržitelného rozvoje na zemi

•

rozdělí nejznámější léčiva a uvede jejich vlastnosti a účinky na
lidský organizmus

•

uvede příklady rozdělení otravných látek, jejich účinky a ochranu
proti jejich působení

•

určí základní plasty podle jejich charakteristických vlastností•
zdůvodní pravidla bezpečné práce s hořlavinami a hasicími
přístroji, aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení
modelových situací

•

zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů•
rozdělí a uvede příklady hnojiv, stavebních pojiv a keramiky•
dokáže vysvětlit a uplatňovat argumenty proti užívání návykových
látek, umí poradit sobě i druhým, kde hledat případnou odbornou
pomoc při různých závislostech, analyzuje společenská rizika
užívání drog a navrhne jejich možnou prevenci

•

uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně
patologickými jevy

•

Učivo
- chemická výroba, chemizace
- biotechnologie
- léčiva a návykové látky, prevence zneužívání návykových látek
- otravné látky, pesticidy (chemické a biologické látky - OČMU)
- plasty a jejich recyklace (polyethylen, polypropylen, polystyren,
polvinylchlorid) a syntetická vlákna (polyamidy a polyestery)
- detergenty a mýdla
- chemie a ŽP
- koloběh látek v přírodě, hromadění zdraví škodlivých látek
v potravním řetězci
- koroze
- průmyslová hnojiva
- keramika a stavební pojiva
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišování nejvýznamnějších sacharidů

Ekosystémy

vyjmenování oblastí využití chemie

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

čtení textů obsahujících varovné informace o
znečištění prostředí a o narušování
rovnováhy v přírodě

Základní podmínky života

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledávání informací o stavu ozonu

Objevujeme Evropu a svět

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zjištění jmen sportovců, jimž byl dokázán
doping

Práce v realizačním týmu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

předvedení se spolužáky určené situace

Poznávání lidí

předvedení se spolužáky určené situace

Komunikace

vyhledání na internetu protidrogových
institucí a odborníků poskytujících služby
drogově závislým

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

předvedení se spolužáky určené situace

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Globální svět

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

9. ročník
Základy ekologie

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Základy ekologie

Přírodopisný seminář

8. ročník
Zdraví člověka

9. ročník
Ochrana ŽP

5.6.3  Přírodopis

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 1 1

Charakteristika předmětu
Ve vzdělávacím oboru Přírodopis se žáci učí poznávat živou i neživou přírodu, zkoumat změny v ní probíhající,

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. Umožňuje žákům

vytvářet si komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si

pozitivního vlivu přírody na citový život člověka a na lidské zdraví.

Žáci se dále učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč?

Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo

praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. Při

pozorování živočichů v přírodě se učí používat technické pomůcky.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Psychohygiena

Tématické okruhy

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kreativita

Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

6. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• Kompetence k řešení problémů

• vypracuje úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Obecná biologie a genetika
Očekávané výstupy

žák:
popíše stavbu Země a vysvětlí význam jednotlivých sfér•
uvědomuje si vztah jednotlivých sfér Země pro podmínky života•
vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy•
uvede příklady rozmanitosti přírody a vyjmenuje jednotlivé říše•
vnímá vzájemné vztahy organismů v přírodě•
posoudí nezbytnost jednotlivých složek v potravním řetězci•
popíše buňku, vysvětlí funkci organel•
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou•
vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným a mnohobuněčným
organismem, uvede příklady

•

vymezí základní projevy života, uvede jejich význam (dýchání,
fotosyntéza, hospodaření s vodou, rozmnožování)

•

rozliší bakterii a vir•

Učivo
- Země, hydrosféra, atmosféra
- organické a anorganické látky
- vzájemné vztahy organismů v přírodě
- uspořádání živého světa
- jednobuněčnost a mnohobuněčnost
- stavba buňky (rostlinná, živočišná, houbová, bakteriální)
- výživa buňky
- buněčné dělení
- vegetativní a generativní rozmnožování rostlin a živočichů
- základy genetiky
- základní struktury života
- bakterie, viry

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

neznečišťování životního prostředí

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír
Krajinné sféry Země

přesahy z učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Částicové složení látek

2. Biologie hub
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin•
popíše jednotlivé části hub•
uvědomuje si význam hub v přírodě  (v ekosystémech i potravních
řetězcích) i pro člověka, rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou

•

ovládá první pomoc při otravě houbami•
vysvětlí princip symbiózy na stavbě lišejníku•

Učivo
- houbová buňka
- výživa hub a jejich význam v přírodě
- houby bez plodnic
- houby s plodnicí (rouškaté, lupenité)
- otrava houbami a první pomoc při otravě
- lišejníky

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

dodržování principů ochrany životního
prostředí při houbaření

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem
Tvorba sbírek

Můj region

9. ročník
Přírodní bohatství regionu

3. Biologie rostlin
Očekávané výstupy

žák:
vymezí základní projevy života, uvede jejich význam (dýchání,
fotosyntéza, hospodaření s vodou, rozmnožování)

•

vysvětli na příkladech řas, kvasinek a prvoků  pojmy producent,
konzument, reducent

•

určí význam řas a vybrané zástupce•

Učivo
- rostlinná buňka
- fotosyntéza
- dýchání
- růst
- hospodaření s vodou
- nižší rostliny (řasy jednobuněčné a mnohobuněčné - zelené řasy,
ruduchy, chaluhy)

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 266



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ochrana přírody

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Krajinné sféry Země
Regiony světa

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

6. ročník
Nature (příroda)

Zeměpis

Krajinné sféry Země
Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem
Tvorba sbírek

Můj region

9. ročník
Přírodní bohatství regionu

Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství

4. Biologie živočichů
Očekávané výstupy

žák:
popíše vnitřní a vnější stavbu vybraných živočichů za použití
osvojené odborné terminologie

•

popíše stavbu těla vybraného zástupce nejznámějších kmenů
živočišné říše

•

sestaví základy životních koloběhů nejznámějších parazitů člověka•
uvědomuje si možnost nakažení vnitřními parazity a dodržuje
hygienu

•

rozlišuje vnitřní a vnější parazity•
rozpozná vybrané zástupce kmenů, tříd a dílčích skupin•
určí jejich význam a postavení v přírodě•
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou u hmyzu•

Učivo
- živočišná buňka
- jednobuněční živočichové (prvoci)
- mnohobuněční živočichové : bezobratlí – žahavci, ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci, členovci

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ochrana přírody

Ekosystémy

nepoškozování a neznečišťování přírody

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sledování přírodopisných dokumentů

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Krajinné sféry Země

Praktické činnosti

Pěstitelství

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

6. ročník
Animals (zvířata)

Konverzace v anglickém jazyce

Nature (příroda)
Zeměpis

Krajinné sféry Země
Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem
Tvorba sbírek

Můj region

9. ročník
Přírodní bohatství regionu

Praktické činnosti

6. ročník
Provoz a údržba domácnosti
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

6. ročník

5. Praktické poznávání přírody
Očekávané výstupy

žák:
identifikuje naše nejznámější jedlé a jedovaté houby (i za pomoci
atlasu)

•

ovládá první pomoc při otravě houbami•
zhodnotí pozitivní a negativní význam hospodářských a
epidemiologických druhů hmyzu

•

Učivo
- mikroskopování
- práce s klíčem a atlasem
- poučení o bezpečnosti v přírodě
- chování v přírodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

návrh sbírky

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce ve skupině

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem
Tvorba sbírek

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•

7. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i ve skupině pozoruje, navrhuje a provádí pokusy

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• využívá vhodné zdroje informací k vypracování úkolu

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

• učí se používat technické pomůcky
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

1. Biologie živočichů
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí význam a zásady třídění organismů•
vymezí jednotlivé taxonomické jednotky•
porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

•

rozdělí zástupce do jednotlivých tříd a vysvětlí vývojové
zdokonalování

•

vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí•
porovná stavbu těla paryb a  ryb•
popíše stavbu těla ryb (zaměří se na orgány přizpůsobené
vodnímu prostředí – plynový měchýř, postranní čára, žábry,
ploutve)

•

rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby•
objasní postavení ryb v potravním řetězci a význam ryb v potravě
člověka

•

určí obojživelníky jako přechodnou skupinu mezi vodními a
suchozemskými obratlovci

•

rozpozná vybrané zástupce obojživelníků•
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí•
rozpozná vybrané zástupce plazů (i exotické)•
vysvětlí na stavbě těla vybraných plazů přizpůsobení životu v
extrémních podmínkách (pouště…)

•

zdůvodní vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich
přizpůsobení k letu

•

rozpozná vybrané zástupce  a navrhne jejich zařazení podle znaků
do nejznámějších řádů (pěvci, dravci, hrabaví atd.) + přizpůsobení
prostředí za použití atlasu

•

uvede zástupce tažných a přezimujících ptáků, význam těchto
živočichů v přírodě i pro člověka, jejich postavení v ekosystému

•

pomocí dalekohledu rozpozná zástupce ptáků žijících v jeho okolí,
výsledky pozorování zaznamenává

•

Učivo
- živočišná buňka, tkáně, orgány, organismus
- mnohobuněční živočichové : obratlovci – kruhoústí, bezlebeční,
strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci)
- význam živočichů pro člověka
- etologie živočichů (vrozené a instinktivní chování)

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

popsání potravního řetězce

Ekosystémy

neznečišťování a nepoškozování
ekosystémů

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana přírody

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Pěstitelství

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

6. ročník
Animals (zvířata)

Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem

Můj region

9. ročník
Přírodní bohatství regionu
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

2. Biologie rostlin
Očekávané výstupy

žák:
vysvětlí vývoj rostlin•
vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus

•

rozliší nižší a vyšší rostliny•
uvádí příklady výtrusných rostlin, rozlišuje mechorosty a
kapraďorosty

•

vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě•
popíše rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami•
rozlišuje podle charakteristických znaků hlavní zástupce
nahosemenných rostlin

•

zhodnotí význam lesa a způsoby jeho ochrany•
vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla (kořen, stonek,
list, květ, plod)

•

pochopí význam charakteristických  znaků pro určování rostlin•
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a
uvede konkrétní příklady

•

podle morfologických znaků rozliší základní čeledi rostlin
krytosemenných

•

uvádí významné zástupce jednotlivých čeledí významných pro
člověka (obiloviny, léčivky, koření, zelenina, ovoce…)

•

Učivo
- rostlinná buňka, pletiva, rostlinné orgány – kořen, stonek, list, květ,
plod
- rozmnožování rostlin
- vyšší rostliny (mechorosty, kapraďorosty, plavuně, přesličky,
nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny jednoděložné a 
dvouděložné – základní čeledi s významem pro člověka)

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

porovnávání rostlinstva ČR a zemí, kam
jezdí na dovolenou

Evropa a svět nás zajímá

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

porovnávání jednotlivých ekesystémů

Ekosystémy

neznečišťování a nepoškozování přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana přírody

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sledování přírodopisných dokumentů

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Osová souměrnost

Zeměpis

Krajinné sféry Země

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Osová souměrnost

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdravá výživa

Chemie

9. ročník
Paliva

Zeměpisný seminář

8. ročník
Suroviny

Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem
Tvorba sbírek

Můj region

9. ročník
Přírodní bohatství regionu

3. Praktické poznávání přírody
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin•
vytvoří herbář•

Učivo
- práce s optickými přístroji (mikroskop, dalekohled)
- práce s klíčem a atlasem
- tvorba sbírek (např.:herbář…)
- poučení o bezpečnosti v přírodě
- chování v přírodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba herbáře

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce ve skuoině

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

7. ročník
Environment (životní prostředí)

Přírodopisný seminář

Práce s mikroskopem
Tvorba sbírek
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

7. ročník

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•

8. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Biologie živočichů
Očekávané výstupy

žák:
popíše stavbu těla savců a uvede základní charakteristiku včetně
systému

•

rozlišuje podle charakteristických znaků základní řády savců a
správně roztřídí vybrané zástupce

•

vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např.
kytovci, netopýři, krtek, apod.)

•

pozná vybrané zástupce savců•

Učivo
- živočišná buňka, tkáně, orgány, organismus
- mnohobuněční živočichové : obratlovci - savci
- etologie živočichů (vrozené a instinktivní chování)
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

prezentace referátů

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

návštěva v ZOO

Ekosystémy

ochrana přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

nepoškozování a neznečišťování přírody

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sledování přírododpisných dokumentů

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Fyzikální veličiny

7. ročník
Klid a pohyb tělesa

8. ročník
Teplo, změny skupenství
Zvukové jevy

Zeměpis

6. ročník
Krajinné sféry Země

7. ročník
Afrika
Amerika
Asie

Praktické činnosti

6. ročník
Provoz a údržba domácnosti

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

6. ročník
Animals (zvířata)

Fyzika

7. ročník
Klid a pohyb tělesa

8. ročník
Zvukové jevy

Fyzikální praktika

Tělesa v pohybu
Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem

Můj region

9. ročník
Přírodní bohatství regionu

2. Biologie člověka
Očekávané výstupy

žák:
zařadí člověka do systému živočišné říše, charakterizuje
biologické znaky lidského a živočišného organismu

•

vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus

•

orientuje se ve stavbě a funkci jednotlivých tkání lidského těla•
vymezí, které soustavy se podílí na opoře těla a umožňují pohyb•
pojmenuje základní kosti a svaly•
objasní příčiny onemocnění jednotlivých orgánových soustav•
vysvětlí, jak tělo získává energii•
pojmenuje a popíše části trávicí soustavy a stanoví jejich funkci•
zdůvodní význam prevence a orientuje se v zásadách první
pomoci

•

pojmenuje  a popíše části dýchací soustavy•
vysvětlí rozdíly mezi činností DS při zátěži a v klidu•
uvede složení krve a funkci jednotlivých částí krve•
popíše stavbu srdce a druhy cév•
vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy•
popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy•
vysvětlí význam a stavbu kůže•
popíše stavbu nervové soustavy a  její činnost•
rozliší části mozku a jejich význam•
popíše stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného
ústrojí

•

vymezí nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení
lidského organismu

•

Učivo
- buňky, tkáně, orgány
- anatomie a fyziologie člověka (opěrná a pohybová soustava, trávicí
soustava, dýchací soustava, oběhová soustava, vylučovací
soustava, soustava kožní, nervová soustava, smyslové orgány, žlázy
s vnitřní sekrecí, pohlavní soustava)
- pozitivní a negativní dopad  zdravého životního stylu
- předchůdci člověka, vývoj člověka
- rozmnožování, embryonální vývin, porod, lidský život, smrt
- první pomoc
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

starost o své vlastní zdraví

Psychohygiena

zájem o své vlastní tělo

Poznávání lidí

péče o zdraví svých blízských

Mezilidské vztahy

znalost svého zdravotního stavu (rozhovor)

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

zájem o zdraví své rodiny (sledování rodinné
anamnézy)

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

respektování různých způsobů života

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

dodržování zdravého životního stylu

Základní podmínky života

neznečišťování a nepoškozování životního
prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana svého životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sledování naučných filmů, dokumentů o
zdraví

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Počátky lidské společnosti

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Člověk ve zdraví a nemoci

Fyzika

Práce, energie
Teplo, změny skupenství

Chemie

Soli

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Zvukové jevy

Chemie

Oxidy
Soli

9. ročník
Přírodní látky
Chemie a společnost

Přírodopisný seminář

8. ročník
První pomoc
Zdraví člověka

Tělesná výchova

Kondiční cvičení

3. Praktické poznávání přírody
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si podmínky k provádění transfuze krve•
stručně uvede zásluhy významných biologů•

Učivo
- mikroskopování
- práce s klíčem a atlasem
- biologové - J. Jánský, L. Pasteur, I. P. Pavlov, A. Fleming, G.
Mendel

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

rozpoznávání negativních vlivů na vlastní
zdraví

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce ve skupině

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Provoz a údržba domácnosti

přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem

9. ročník
Ochrana ŽP

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Neživá příroda
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků
a typických organismů

•

porovná rozdíly mezi jednotlivými geologickými érami vzhledem ke
klimatickým změnám

•

objasní vliv jednotlivých sfér Země  na vznik a trvání života•
ropozná vnitřní a vnější geologické činitele•
objasní vznik jednotlivých typů hornin a nerostů•
posoudí význam vybraných nerostů pro člověka (paliva, stavební
materiál…)

•

orientuje se v geologické stavbě svého regionu (Příbramsko)•
vysvětlí půdotvorné pochody a rozezná základní typy půd•

Učivo
- geologická stavba a vývoj Země
- vnitřní a vnější činitelé (zásady chování při přírodních katastrofách -
OČMU)
- horniny, nerosty
- geologické éry Země
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5.6.3  Přírodopis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

neznečišťování a nepoškozování přírody

Základní podmínky života

ochrana přírody

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sledování přírodopisných dokumentů

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Chemie

8. ročník
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli

9. ročník
Energie a chemické reakce
Uhlovodíky
Paliva

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír
Krajinné sféry Země

8. ročník
Společenský a hospodářský zeměpis

9. ročník
Česká republika

Praktické činnosti

6. ročník
Provoz a údržba domácnosti

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Chemie

Energie a chemické reakce
Uhlovodíky
Paliva

Zeměpisný seminář

8. ročník
Suroviny

Přírodopisný seminář

9. ročník
Tvorba sbírek
Ochrana ŽP

Můj region

Přírodní bohatství regionu

2. Základy ekologie
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v základních ekologických pojmech (ekosystém,
potravní řetězec, populace, společenstvo, biom)

•

posoudí vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka•
rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí•
uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky
oslabení jednoho článku řetězce

•

vysvětlí  základní vztahy mezi populacemi a uvede konkrétní
příklady parazitismu a symbiózy

•

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů

•

sleduje aktuální stav životního prostředí•
uvede principy trvale udržitelného rozvoje•
orientuje se v globálních problémech biosféry•
popíše ořírodní katastrofy a uvědomuje si vztahy mezi katastrofou
a počasím

•

uvědomuje si důsledky globálního oteplování Země•

Učivo
- vzájemné vztahy mezi organismy
- potravní řetězec
- ochrana ŽP (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní
rezervace, přírodní památky)
- globální problémy (oteplování planety, tání ledovců, oxid uhličitý
a jiné škodlivé plyny v atmosféře, ozónová díra…)
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

příkladné chování ve vztahu k životnímu
prostředí

Mezilidské vztahy

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

uvědomění si důležitosti mezinárodní
spolupráce pří ochraně životního prostředí

Evropa a svět nás zajímá

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

orientace ve vztazích mezi organismy

Ekosystémy

šetření zdrojů a třídění odpadů

Základní podmínky života

neznečišťování a nepoškozování přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sledování přírodopisných dokumentů

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Globální svět

Fyzika

8. ročník
Teplo, změny skupenství

Chemie

Chemické reakce
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli

9. ročník
Paliva
Chemie a společnost

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Our environment (naše životní
prostředí)

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

Chemie

9. ročník
Paliva
Chemie a společnost

Přírodopisný seminář

Ochrana ŽP

3. Praktické poznávání přírody
Očekávané výstupy

žák:
identifikuje důsledky působení vnitřních a vnějších činitelů v
přírodě (+ přírodní katastrofy jimi způsobené)

•

rozpozná za pomoci pomůcek a literatury základní typy nerostů•
vysvětlí vývoj organismů přírodní výběrem•

Učivo
- práce s klíčem a atlasem
- poučení o bezpečnosti v přírodě
- chování v přírodě
- A. Wegener - pohyb kontinetů
- Ch. Darwin - přírodní výběr

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce v týmu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

7. ročník
Práce s mikroskopem
Tvorba sbírek

9. ročník
Tvorba sbírek
Ochrana ŽP

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•

5.6.4  Zeměpis

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2 2

Charakteristika předmětu
Ve vzdělávacím oboru Zeměpis žáci postupně poznávají složitosti a rozmanitosti naší planety. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě.

Posuzují závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na životní prostředí. Přírodu poznávají jako systém, jehož součásti

jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se.Žáci se seznamují s jednotlivými regiony světa s důrazem na Českou republiku

a Evropu. Zdokonalují se v práci s mapami, orientaci v terénu, vyhledávání a zpracovávání důležitých informací.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Ekosystémy

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Etnický původ

Lidské vztahy

Multikulturalita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• Kompetence k řešení problémů

• vypracuje úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Země a vesmír
Očekávané výstupy

žák:
zhodnotí postavení Země ve sluneční soustavě a porovnáji s
ostatními tělesy

•

hodnotí důsledky otáčení Země kolem své osy a oběhu Země
kolem Slunce

•

vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi•
vysvětlí příčiny střídání ročních období•

Učivo
- postavení Země ve vesmíru
- tvar a pohyby Země
- Měsíc
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse na téma význam vody a vzduchu pro
život na Zemi

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Látky a tělesa, síly
Magnetické vlastnosti látek

7. ročník
Světelné jevy

Zeměpisný seminář

6. ročník
Vesmír

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Mocniny s přirozeným mocnitelem

9. ročník
Tělesa

Fyzika

6. ročník
Látky a tělesa, síly
Magnetické vlastnosti látek

7. ročník
Síla a skládání sil
Světelné jevy

9. ročník
Vesmír

Přírodopis

6. ročník
Obecná biologie a genetika

9. ročník
Neživá příroda

Zeměpisný seminář

6. ročník
Vesmír

7. ročník
Měření a pokusy

2. Glóbus a mapa
Očekávané výstupy

žák:
používá glóbus k demonstraci pohybů Země•
pomocí zeměpisných souřadnic určuje polohu jednotlivých lokalit
na Zemi

•

vysvětlí příčiny rozdílného času v jednotlivých oblastech Země•
rozumí pojmům: zeměpisná síť, poledník, nultý poledník,
rovnoběžka, rovník, obratník

•

přepočítává vzdálenosti podle měřítka•
vyhledá potřebné informace v atlasech, orientuje se v jejich
obsahu a v abecedním rejstříku názvů

•

rozpozná na mapě kontinenty a oceány•

Učivo
- zeměpisné souřadnice
- časová pásma
- obsah map
- druhy map
- práce s měřítkem
- praktické činnosti s mapami a plány
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Úhel

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Zeměpisný seminář

6. ročník
Praktický zeměpis
Tvorba mapy nebo glóbu

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

6. ročník
My town (mé město)

Matematika

Úhel
7. ročník

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
9. ročník

Tělesa
Podobnost

Dějepis

6. ročník
Člověk v dějinách

Zeměpisný seminář

Praktický zeměpis
Tvorba mapy nebo glóbu

7. ročník
Praktický zeměpis
Kartografie

8. ročník
Praktický zeměpis

9. ročník
Praktický zeměpis

3. Krajinné sféry Země
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v objektech a  jevech v jednotlivých složkách přírodní
sféry

•

seznámí se se zásadami chování při  živelných pohromách
(povodně, zemětřesení, požáry)

•

objasní stavbu zemského tělesa•
pracuje s pojmy: počasí, podnebí, podnebné pásy,  meteorologie•
seznámí se s rozložením vody na Zemi•
porozumí pojmům: moře, oceán, pohyby mořské vody, jezera,
rybníky, vodní nádrže

•

popíše vznik a složení půdy a její druhy a typy•
objasní výskyt živočichů a rostli n v závislosti na podnebí•

Učivo
- atmosféra
- hydrosféra
- litosféra
- pedosféra
- biosféra
- zásahy člověka
- živelné pohromy (OČMU)
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

úvaha o významu lesa

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Mechanické vlastnosti plynů

Přírodopis

6. ročník
Obecná biologie a genetika
Biologie rostlin
Biologie živočichů

7. ročník
Biologie rostlin

8. ročník
Biologie živočichů

9. ročník
Neživá příroda

Zeměpisný seminář

6. ročník
Meteorologie
Pokusy

7. ročník
Hydrologie

9. ročník
Praktický zeměpis

4. Regiony světa
Očekávané výstupy

žák:
určí polohu oceánů a kontinentů z hlediska polohy na polokoulích•
porovná rozlohu jednotlivých oceánů a kontinentů•
popíše typické znaky jednotlivých oceánů a kontinentů•
vyhledá na mapách polární oblasti•
uvede význam Arktidy a Antarktidy•
dokáže na mapě lokalizovat významné    geografické pojmy•
vyhledá a provede stručnou charakteristiku vybraných států a
oblastí

•

Učivo
- světadíly a oceány
- polární oblasti
- Austrálie a Oceánie

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

porovnávání života dětí u nás a ve světě
(Afrika)

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

diskuse o nebezpečí rasové nesnášenlivosti

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Člověk v dějinách

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Přírodopis

6. ročník
Biologie rostlin

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

zeměpisná soutěž dle zájmu žákůZeměpisná olympiáda•

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i ve skupině pozoruje, navrhuje a provádí pokusy

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• využívá vhodné zdroje informací k vypracování úkolu

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

• učí se používat technické pomůcky

1. Afrika
Očekávané výstupy

žák:
porovná rozlohu a počet obyvatel jednotlivých světadílů•
vyhledá světadíl na mapách a určí jeho geografickou polohu•
vyhledá a pojmenuje vybrané   povrchové celky, města, státy a
oblasti cestovního ruchu

•

vytyčí společné znaky vybraného regionu•

Učivo
- poloha a rozloha
- povrch
- vodstvo
- podnebí a rostlinstvo
- obyvatelstvo
- regiony a vybrané státy
- orientace v mapách

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma různá etnika

Kulturní diference

diskuse na téma postavení národnostních
menšin

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

Zeměpisný seminář

Zeměpis cestovního ruchu

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

Zeměpisný seminář

7. ročník
Zeměpis cestovního ruchu
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

2. Amerika
Očekávané výstupy

žák:
porovná rozlohu a počet obyvatel jednotlivých světadílů•
vyhledá světadíl na mapách a určí jeho geografickou polohu•
vyhledá a pojmenuje vybrané   povrchové celky, města, státy a
oblasti cestovního ruchu

•

vytyčí společné znaky vybraného regionu•

Učivo
- poloha a rozloha
- povrch
- vodstvo
- podnebí a rostlinstvo
- obyvatelstvo
- regiony a vybrané státy
- orientace v mapách

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma různá etnika

Kulturní diference

diskuse na téma postavení národnostních
menšin

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

Zeměpisný seminář

Zeměpis cestovního ruchu

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

Zeměpisný seminář

7. ročník
Zeměpis cestovního ruchu

3. Asie
Očekávané výstupy

žák:
porovná rozlohu a počet obyvatel jednotlivých světadílů•
vyhledá světadíl na mapách a určí jeho geografickou polohu•
vyhledá a pojmenuje vybrané   povrchové celky, města, státy a
oblasti cestovního ruchu

•

vytyčí společné znaky vybraného regionu•

Učivo
- poloha a rozloha
- povrch
- vodstvo
- podnebí a rostlinstvo
- obyvatelstvo
- regiony a vybrané státy
- orientace v mapách

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma různá etnika

Kulturní diference

diskuse na téma postavení národnostních
menšin

Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

Zeměpisný seminář

8. ročník
Globální problémy lidstva

přesahy z učebních bloků:

Dějepis

7. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

Zeměpisný seminář

7. ročník
Zeměpis cestovního ruchu

4. Terénní geografická výuka
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s turistickými mapami•
určuje azimut•
vytváří přiměřenou dokumentaci z exkurzí•
dodržuje v terénu zásady bezpečného pohybu•

Učivo
- tvorba přiměřené dokumentace
- určování azimutu
- odhadování vzdáleností v krajině
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

drobný tématický projekt Naše obec

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování tématického projektu ve
skupinách, fotoreportáž

Tvorba mediálního sdělení

zpracování tématického projektu ve
skupinách, fotoreportáž

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpisný seminář

8. ročník
Praktický zeměpis

přesahy z učebních bloků:

Zeměpisný seminář

8. ročník
Praktický zeměpis

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

zeměpisná soutěž dle zájmu žákůZeměpisná olympiáda•

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•

8. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

1. Evropa
Očekávané výstupy

žák:
porovná rozlohu a počet obyvatel jednotlivých světadílů•
vyhledá světadíl na mapách a určí jeho geografickou polohu•
vyhledá a pojmenuje vybrané povrchové celky, města, státy a
oblasti cestovního nruchu

•

vytyčí společné znaky vybraného regionu•
popíše nejdůležitější změny ve vybraných regionech•
pracuje s tematickými mapami a grafy•
získává informace ze statistických podkladů•

Učivo
- poloha a rozloha
- povrch
- vodstvo
- podnebí a rostlinstvo
- obyvatelstvo
- Jižní Evropa
- Západní Evropa
- Severní Evropa
- Střední Evropa
- Jihovýchodní Evropa
- Východní Evropa
- orientace v mapách

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

tvorba prezentace (evropské krajiny)

Objevujeme Evropu a svět

práce s mapou (EU - rozšiřování unie ...)

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma různá etnika

Kulturní diference

četba textů s tématikou vztahy mezi
kulturami

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

práce s atlasem

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Naše vlast

Zeměpisný seminář

8. ročník
Zeměpis cestovního ruchu

2. Společenský a hospodářský zeměpis
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi•
popisuje rozmístění lidských ras, náboženství, jazyků  a
nejvýznamnějších aglomerací

•

určí a vyhledá hlavní oblasti   světového hospodářství•
vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu•
orientuje se na politické mapě světa•
porovnává státy podle různých hledisek•
uvádí příklady různé úrovně demokracie ve světě•
lokalizuje na politické mapě světa oblasti konfliktů•
pojmenuje základní znaky sídel•
posoudí jak přírodní podmínky souvisí s funkcí sídel•

Učivo
- lidé na Zemi
- světové hospodářství
- mezinárodní obchod
- cestovní ruch
- orientace v mapách
- politická mapa dnešního světa
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

rozhovor na téma různá etnika

Kulturní diference

četba textů s tématikou vztahy mezi
kulturami

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

Informatika

Tabulkový editor (Excel)

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

Dějepis

9. ročník
Rozdělený a integrující se svět

Přírodopis

Neživá příroda
Zeměpisný seminář

8. ročník
Globální problémy lidstva

9. ročník
Doprava
Konfliktní světová ohniska

3. Terénní geografická výuka
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s turistickými mapami, plány, tématickými mapami,
cestovními průvodci a internetem

•

vytváří přiměřenou dokumentaci z exkurzí a výletů•
dodržuje v terénu zásady bezpečného pohybu•
hodnotí vlivy lidské společnosti•
uvědomuje si zásady chování při živelních pohromách•
vytváří myšlenková schémata a mapy pro orientaci v regionech•

Učivo
- tvorba přiměřené dokumentace
- orientace v terénu
- práce s tématickými mapami, atlasem, internetem

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytvoření mapy na dané téma

Tvorba mediálního sdělení

vytvoření mapy na dané téma

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zeměpisný seminář

8. ročník
Praktický zeměpis

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

zeměpisná soutěž dle zájmu žákůZeměpisná olympiáda•

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•

9. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní
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5.6.4  Zeměpis
Učební osnovy

9. ročník

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Česká republika
Očekávané výstupy

žák:
určí polohu republiky podle různých kriterií•
porovná rozlohu České republiky s rozlohou vybraných států•
charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo, povrch•
porovná různé krajiny ČR, rozlišuje na konkrétních příkladech
specifické znaky a funkce krajiny

•

zhodnotí možná nebezpečí živelných pohrom v ČR a popíše
zásady chování v těchto situacích

•

uvádí příklady účasti a působnosti ČR v mezinárodních
organizacích

•

charakterizuje hospodářství České republiky( průmysl,
zemědělství, služby, doprava, cestovní ruch, zahraniční obchod

•

lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a charakterizuje jejich
přírodní podmínky a hospodářství

•

zjistí údaje vztahující se k místnímu regionu a posoudí regionální
zvláštnosti, kulturu, přírodu, osídlení a hospodářství

•

Učivo
- Česká republika na mapě Evropy
- přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, půdy, lesy, ochrana
přírody) - OČMU
- krajina (přírodní a společenské prostředí, typy krajin)
- hospodářství (doprava, zemědělství, průmysl, nerostné suroviny)
- obyvatelstvo a sídla
- regiony ČR
- Příbramsko

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledávání informací

Jsme Evropané

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

práce s místní mapou, pozorování

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

práce se statistickými údaji

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Můj region

7. ročník
Místní oblast a její postavení v ČR

8. ročník
Kapitoly z dějin a současnosti regionu

9. ročník
Přírodní bohatství regionu

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Základy statistiky

Dějepis

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

Přírodopis

Neživá příroda
Zeměpisný seminář

Doprava
Zeměpis cestovního ruchu
Geografie místní oblasti

Můj region

7. ročník
Místní oblast a její postavení v ČR
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5.6.5  Fyzikální praktika
Učební osnovy

9. ročník

2. Terénní geografická výuka
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje v terénu zásady bezpečného pohybu•
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu•
pořizuje jednoduché náčrtky a plány•
vytváří přiměřenou dokumentaci z exkurzí•
hodnotí krajinu na základě různých kritérií•
uvědomuje si zásady chování při živelních pohromách•
pracuje s turistickými mapami, plány, tématickými mapami,
cestovními průvodci a internetem

•

vytváří myšlenková schémata a mapy pro orientaci v regionech•

Učivo
- tvorba přiměřené dokumentace
- práce s tématickými mapami, atlasem, internetem

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

práce s plánem, pořizování fotodokumentace

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce na fotodokumentaci

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopisný seminář

9. ročník
Ochrana ŽP

Soutěže

Aktivity, pomůcky, soutěže

zeměpisná soutěž dle zájmu žákůZeměpisná olympiáda•

regionální soutěž dle zájmu žákůTady jsem doma•

5.6.5  Fyzikální praktika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1

Charakteristika předmětu
Vzdělávací obor Fyzikální praktika směřuje k utváření  a rozvíjení klíčových kompetencí. Vede žáky ke

zkoumání přírodních jevů a jejich souvislostí např. pozorováním, měřením, experimentováním.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.6.5  Fyzikální praktika
Učební osnovy

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Komunikace

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Rozvoj schopností poznávání

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.6.5  Fyzikální praktika
Učební osnovy

8. ročník

1. Měření
Očekávané výstupy

žák:
využívá vědomosti a dovednosti získané v předmětu fyzika•
uvede, že každá fyzikální veličina má svůj název, značku a
jednotku

•

vyjadřuje výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a jednotkou•
změří danou délku délkovým měřidlem a zapíše výsledek (s
určením odchylky měření)

•

změří objem (kapalného, pevného) tělesa odměrným válcem a
zapíše výsledek s určením odchylky měření

•

zváží dané těleso na rovnoramenných váhách a zapíše výsledek
(s určením odchylky měření)

•

experimentálně určí hustotu látky ze změřené hmotnosti a objemu,
používá vztahu ρ = m:V

•

Učivo
- měření délek použitím různých měřidel
- diskuse o přesnosti měření při použití těchto měřidel
- měření objemu a hmotnosti těles, diskuse o přesnosti měření
- experimentální určování hustoty látek, praktické použití hustoměru
pro měření hustoty kapalin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání značek fyzikálních veličin a jejich
jednotek

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

provádění jednoduchých pokusů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Desetinná čísla

Fyzika

Fyzikální veličiny
7. ročník

Převádění jednotek
Mechanické vlastnosti kapalin

přesahy z učebních bloků:

2. Tělesa v pohybu
Očekávané výstupy

žák:
využívá vědomosti a dovednosti získané v předmětu fyzika•
uvede, že každá fyzikální veličina má svůj název, značku a
jednotku

•

vyjadřuje výsledek měření veličiny číselnou hodnotou a jednotkou•
změří dráhu uraženou tělesem a zapíše výsledek•
rozezná na základě předložených či změřených hodnot dráhy a
odpovídajících hodnot času, zda jde o pohyb rovnoměrný či
nerovnoměrný

•

používá s porozuměním vztah v = s:t pro rychlost při řešení
problémů a úloh, experimentálně určí rychlost rovnoměrného či
průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu ze změřené dráhy a
doby

•

vyjádří grafem závislost dráhy na čase•

Učivo
- okamžitá rychlost tělesa a její určování
- zrychlení tělesa, příklady zrychlení různých druhů těles(dopravních
prostředků, živočichů atd.)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používání značek fyzikálních veličin a jejich
jednotek a vztahy mezi nimi

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

řešení úloh na pohyb

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Racionální čísla

Fyzika

Klid a pohyb tělesa
Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Klid a pohyb tělesa
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5.6.5  Fyzikální praktika
Učební osnovy

8. ročník

3. Síly a jejich momenty
Očekávané výstupy

žák:
využívá vědomosti a dovednosti získané v předmětu fyzika•
zpracovává referáty na dané téma•
určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil působících na těleso•
charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační síly působící
na těleso

•

experimentálně určí polohu těžiště•
využívá poznatek, že poloha těžiště závisí na rozložení látky v
tělese

•

používá vztah pro moment síly (M = F.a)•
vyjádří rovnováhu na páce a kladce pomocí momentů sil•
objasní funkci jednoduchých strojů v praxi•

Učivo
- pokusné skládání rovnoběžných a různoběžných sil
- experimentální určování těžiště tělesa
- souvislost polohy těžiště tělesa a stability tělesa,využití v praxi
- praktické a technické využití páky, kladky, šroubu, nakloněné roviny
a převodů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání těžiště

Rozvoj schopností poznávání

spolupráce ve skupině

Komunikace

grafické znázornění výslednice dvou sil

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování referátu na dané téma

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Čtyřúhelník

Fyzika

Síla a skládání sil
Účinky síly na těleso

8. ročník
Práce, energie

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

7. ročník
Účinky síly na těleso

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky
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5.6.5  Fyzikální praktika
Učební osnovy

9. ročník

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Energie a její přeměny
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná v jednoduchých případech vzájemnou přeměnu jedné
formy energie na jinou a využívá těchto znalostí při objasňování
procesů v přírodě a v praktickém životě

•

zpracovává referáty na dané téma•
využívá vědomosti a dovednosti získané v předmětu FYZIKA•

Učivo
- zákon zachování energie, účinnost stroje
- tepelné motory (spalovací motory, tryskové, raketové, parní
turbína) a jejich praktické využití

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využívání vědomostí získaných v předmětu
FYZIKA

Rozvoj schopností poznávání

zpracování referátu

Komunikace

rozpoznání přeměn enrgií

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

uvědomění si důležitosti šetření energií

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování referátu

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Práce, energie
Teplo, změny skupenství

přesahy z učebních bloků:

2. Elektromagnetické jevy
Očekávané výstupy

žák:
uvede hlavní složky soustavy výroby a přenosu elektrické energie
(elektrárna, přenosové vedení, transformátory) a jejich funkce

•

dodržuje pravidla bezpečné práce s elektrickými zařízeními•
používá  potřebné schématické značky elektrických spotřebičů•
objasní pojmy: elektromagnetické indukce, indukovaný proud•
objasní podstatu stavby a funkce trojfázového generátoru•
ověří pokusem podmínky průchodu elektrického proudu obvodem•
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností

•

charakterizuje vedení elektrického proudu v polovodičích jako
usměrněný pohyb volných elektronů a děr

•

objasní podstatu PN přechodu, podstatu stavby a funkce
polovodičové diody a zapojí ji v závěrném a propustném směru do
obvodu

•

chápe důležitost využití polovodičů v elektrotechnice•
seznámí se se vznikem, přenosem, záznamem či reprodukcí
obrazu a zvuku

•

zpracovává referáty na dané téma•
využívá vědomosti a dovednosti získané v předmětu FYZIKA•

Učivo
- trojfázový střídavý proud, trojfázový generátor a jejich praktické
využití
- experimentální studium vedení elektrického proudu v kapalinách
- galvanické články, akumulátory
- experimentální studium vlastností různých polovodičových
součástek(např. polovodičovédiody, termistoru, fotorezistoru,
fotodiody) při jejich zapojení do el. obvodu a jejich praktické využití
- integrované obvody, počítače
- využívání počítačů ve vědě, technologii i v běžném životě
- vznik, přenos, záznam či reprodukce obrazu a zvuku (např.
magnetický záznam zvuku a jeho reprodukce, televizní vysílání
a televizní přijímač, kompaktní disk atd. )
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5.6.6  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uvědomění si souvislosti elektrického a
magnetického pole

Rozvoj schopností poznávání

provádění jednoduchých pokusů

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

zpracování referátu na dané téma

Evropa a svět nás zajímá

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

dodržování pravidel při likvidaci elektroniky

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování referátu na dané téma

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Vedení elektrického proudu v obvodu
Zvukové jevy

9. ročník
Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v
polovodičích

Praktické činnosti

8. ročník
Využití digitálních technologií

9. ročník
Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

5.6.6  Chemická praktika

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1

Charakteristika předmětu
Chemická praktika  přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a rozvoji komunikace, žáci pracují se sklem a provádějí analýzu

chemického složení vzorků látek, prvků, iontů a učí se zjišťovat přítomnost konkrétních látek, prvků ve vzorku.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Komunikace

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.6.6  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Práce se sklem
Očekávané výstupy

žák:
popíše zóny plamene•
rozezná druhy laboratorního skla, vytvoří kapátko, kapiláru a
jednoduchou baňku

•

orientuje se v postupu práce při pokusu, z pokusu vypracuje
protokol

•

dodržuje bezpečnost práce v laboratoři, uvědomuje si
nebezpečnost látek a chrání své zdraví

•

Učivo
- plamen, zóny plamene
- laboratorní sklo
- kapátko, kapilára

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyrábění skleněné tyčinky

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Pozorování, pokus a bezpečnost
práce

přesahy z učebních bloků:
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5.6.6  Chemická praktika
Učební osnovy

9. ročník

2. Jak se získávájí
Očekávané výstupy

žák:
změří teplotu varu a hustotu u vybraných látek a zváží jejich
hmotnost

•

orientuje se v postupu práce při pokusu, z pokusu vypracuje
protokol

•

dodržuje bezpečnost práce v laboratoři, uvědomuje si
nebezpečnost látek a chrání své zdraví

•

na základě zkušeností navrhne možnosti oddělování konkrétního
typu směsi a prakticky ho provede

•

Učivo
- filtrace
- destilace
- krystalizace
- sublimace
- extrakce
- usazování
- hustota
- teplota tání, varu, tuhnutí
- vypařování
- kondenzace

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Látky a tělesa, síly
Fyzikální veličiny

Chemie

8. ročník
Směsi

přesahy z učebních bloků:

3. Prvky a sloučeniny
Očekávané výstupy

žák:
popíše základní vlastnosti vybraných prvků a sloučenin, chápe
jejich vliv na životní prostředí a význam pro člověka

•

orientuje se v postupu práce při pokusu, z pokusu vypracuje
protokol

•

dodržuje bezpečnost práce v laboratoři, uvědomuje si
nebezpečnost látek a chrání své zdraví

•

orientuje se v názvosloví základních sloučenin•
s pomocí názvosloví vytvoří vzorce sloučenin a zapíše průběh
reakce chemickou rovnicí

•

Učivo
- kyslík
- síra
- uhlík
- fosfor
- sodík, draslík
- chlor
- stříbro
- oxidy síry, dusíku, uhlíku
- kyselina sírová, chlorovodíková
- uhličitany, sírany, dusičnany
- manganistan draselný

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Částicové složení látek
Chemické reakce
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli

přesahy z učebních bloků:

4. Analytická chemie
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v postupu práce při pokusu, z pokusu vypracuje
protokol

•

dodržuje bezpečnost práce v laboratoři, uvědomuje si
nebezpečnost látek a chrání své zdraví

•

orientuje se v názvosloví základních sloučenin•
s pomocí názvosloví vytvoří vzorce sloučenin a zapíše průběh
reakce chemickou rovnicí

•

vysvětlí pojem neutralizace,titrace a sraženina•
prakticky provede neutralizaci•
podle barev sraženin odvodí, jaké ionty jsou ve vzorku obsaženy•
určuje kationty podle zabarvení plamene•

Učivo
- ionty - kation, anion
- neutralizace, titrace
- srážení, sraženina
- látkové množství, molární hmotnost - výpočty
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

analýza vody

Rozvoj schopností poznávání

spolupráce ve skupině

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Chemie

8. ročník
Chemické reakce
Kyseliny a hydroxidy
Soli

přesahy z učebních bloků:

5. Proč jsou látky barevné
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v postupu práce při pokusu, z pokusu vypracuje
protokol

•

dodržuje bezpečnost práce v laboratoři, uvědomuje si
nebezpečnost látek a chrání své zdraví

•

uvede základní barvy barevného spektra•
s použitím návodu izoluje barevné složky ze vzorku•

Učivo
- barviva
- fotosyntéza
- chromatografie
- barevné spektrum
- světlo

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

7. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

9. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

přesahy z učebních bloků:

6. Plasty a umělé hmoty
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v postupu práce při pokusu, z pokusu vypracuje
protokol

•

dodržuje bezpečnost práce v laboratoři, uvědomuje si
nebezpečnost látek a chrání své zdraví

•

orientuje se v pojmech plast, umělá hmota, polymerace, polyadice,
polykondenzace

•

Učivo
- plast
- syntetická vlákna
- polymerace
- polyadice
- polykondenzace
- polyethylen (PE)
- polypropylen (PP)
- polystyren (PS)
- polyamidy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.6.7  Zeměpisný seminář

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 2 2 2
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

Charakteristika předmětu
Zeměpisný seminář se zaměřuje zejména na zdokonalování žáků v činnostech souvisejících s praktickým zeměpisem. Žáci se učí pracovat

s mapami. Zkouší tvořit mapy a pracovní listy. Provádějí pokusy. Seznamují se s pravidly chování v přírodě a pokouší se v ní orientovat

pomocí mapy či buzoly. Vědomosti z předmětů Zeměpis a Zeměpisný seminář uplatňují při praktických cvičeních v přírodě.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Tvorba mediálního sdělení

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Ekosystémy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Kreativita

Tématické okruhy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

Jsme Evropané
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• Kompetence k řešení problémů

• vypracuje úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Praktický zeměpis
Očekávané výstupy

žák:
dokáže zorientovat mapu•
určí světové strany různými způsoby•
dokáže vytvořit smluvené značky v mapě a rozumí jim•
dodržuje zásady pobytu v přírodě•
orientuje se v časových pásmech•
zpracovává získané údaje•

Učivo
- orientace mapy
- určování světových stran
- určení světových stran pomocí buzoly a jinými prostředky
- obsah map, klíč smluvených značek
- zásady pobytu v přírodě
- pásmový čas

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování turistických značek a
porovnávání se skutečnými značkami

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse na téma pobyt v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Magnetické vlastnosti látek

Zeměpis

Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

6. ročník
Magnetické vlastnosti látek

Zeměpis

Glóbus a mapa

2. Vesmír
Očekávané výstupy

žák:
seznámí se s životem kosmonautů•

Učivo
- vesmír, galaxie, sluneční soustava
- život kosmonautů
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

uvažování o stavu ovzduší Země

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Vesmír

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

3. Meteorologie
Očekávané výstupy

žák:
objasní vývoj a význam meteorologie•
popíše vznik a druhy oblačnosti•
pozoruje oblačnost•
ověřuje pravdivost lidových pranostik•
orientuje se v předpovídání počasí podle přírodních jevů•
provádí praktická měření a pokusy•
zpracovává získané údaje•
orientuje se v extrémních projevech počasí•
seznámí se s vybranými pojmy z meteorologie•

Učivo
- meterologie – význam, vývoj
- vznik oblačnosti, druhy oblačnosti
- pozorování oblačnosti
- lidové pranostiky
- předpovídání počasí podle přírodních jevů
- praktická měření a pokusy
- zpracování získaných údajů
- extrémní počasí
- vybrané pojmy z meteorologie

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření prezentace na téma povodně

Ekosystémy

vytváření prezentace na téma povodně

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Krajinné sféry Země

přesahy z učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

6. ročník
Nature (příroda)

4. Tvorba mapy nebo glóbu
Očekávané výstupy

žák:
zpracovává získané údaje•
vyrábí mapu nebo glóbus•

Učivo
- výroba plastické mapy podle vlastní fantazie
- výroba mapy nebo glóbu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření mapy světa ve skupinách

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření mapy světa ve skupinách

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

5. Pokusy
Očekávané výstupy

žák:
provádí praktická měření a pokusy•
zpracovává získané údaje•

Učivo
- atmosféra
- pralesy a lesy
- polární čepičky a ledovce
- moře a oceány
- od zemětřesení k sopkám

 299
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření plakátu na téma jak člověk
ohrožuje lesy na Zemi

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření plakátu na téma jak člověk
ohrožuje lesy na Zemi

Ekosystémy

vytváření plakátu na téma jak člověk
ohrožuje lesy na Zemi

Základní podmínky života

vytváření plakátu na téma jak člověk
ohrožuje lesy na Zemi

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření plakátu na téma jak člověk
ohrožuje lesy na Zemi

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Krajinné sféry Země

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i ve skupině pozoruje, navrhuje a provádí pokusy

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• využívá vhodné zdroje informací k vypracování úkolu

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

• učí se používat technické pomůcky
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

7. ročník

1. Praktický zeměpis
Očekávané výstupy

žák:
určí s použitím mapy vlastní stanoviště v terénu•
určí objekt z mapy v terénu i naopak•
pořizuje náčrtky•

Učivo
- určení vlastního stanoviště
- určení objektů z mapy v terénu
- určení objektů z terénu na mapě
- náčrtky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zakreslování největších znečišťovatelů
životního prostředí do mapy

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zakreslování největších znečišťovatelů
životního prostředí do mapy

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zakreslování největších znečišťovatelů
životního prostředí do mapy

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

2. Hydrologie
Očekávané výstupy

žák:
zakresluje povodí•
zjišťuje hustotu říční sítě•
charakterizuje různá povodí•
pracuje v terénu při zjišťování rychlosti, teploty, pH vody•

Učivo
- práce se zeměpisným náčrtníkem
- zakreslení povodí
- hustota říční sítě
- charakteristika povodí
- příprava vodotečné latě
- práce v terénu
- křivolakost, střední spád vodního toku, sklon, podélný profil
vodního toku
- měření průtoku, pH, teploty, rychlosti, příčný průtoční profil
- zpracování získaných údajů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

měření a pokusy přímo v terénu na téma
kvalita vody

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

měření a pokusy přímo v terénu na téma
kvalita vody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

měření a pokusy přímo v terénu na téma
kvalita vody

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

měření a pokusy přímo v terénu na téma
kvalita vody

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Krajinné sféry Země

přesahy z učebních bloků:

3. Kartografie
Očekávané výstupy

žák:
určí s použitím mapy vlastní stanoviště v terénu•
určí objekt z mapy v terénu i naopak•
pořizuje náčrtky•
provádí kartografická zobrazení•

Učivo
- kartografická zobrazení
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

pořizování náčrtků v terénu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

přesahy z učebních bloků:

Můj region

7. ročník
Místní oblast a její postavení v ČR

4. Měření a pokusy
Očekávané výstupy

žák:
prakticky měří výšku slunce nad obzorem•

Učivo
- měření výšky Slunce nad obzorem (teoreticky a prakticky)

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

provádění měření výšky Slunce nad
obzorem a následná prezentace (ve
skupinách)

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění měření výšky Slunce nad
obzorem a následná prezentace (ve
skupinách)

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

5. Zeměpis cestovního ruchu
Očekávané výstupy

žák:
charakterizuje vybrané turistické zajímavosti ve světě•
zpracovává získané údaje•
vytvoří mapu turistických zajímavostí•

Učivo
- vybrané turistické zajímavosti ve světě (zaměřeno na Ameriku, Asii
a Afriku)
- přírodní divy světa
- sběr údajů, zpracování, prezentace
- výroba mapy- turistické zajímavosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse na téma zážitky na cestách po
turistických zajímavostech

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

diskuse na téma zážitky na cestách po
turistických zajímavostech

Evropa a svět nás zajímá

diskuse na téma zážitky na cestách po
turistických zajímavostech

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

uvažování o odlišnosti života lidí v
turistických centrech

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Afrika
Amerika
Asie

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

7. ročník
My life (můj život)

8. ročník
Experiences (zkušenosti)

Zeměpis

7. ročník
Afrika
Amerika
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Praktický zeměpis
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s azimutem•
odhaduje a určuje různé vzdálenosti•
měří na mapách a v glóbusech•
pořizuje náčrtky•
zpracovává a prezentuje získané údaje•

Učivo
- azimut
- určování azimutu na mapě
- azimutová hra
- pochodová osa
- určování a odhad vzdáleností
- měření na mapách a glóbech
- náčrty

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

měření vzdáleností velkých sídel a
chráněných území a uvažování o rizicích

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa

7. ročník
Terénní geografická výuka

8. ročník
Terénní geografická výuka

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Terénní geografická výuka

2. Suroviny
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v rozmístění hlavních surovin•
zpracovává a prezentuje získané údaje•

Učivo
- rozložení surovin
- pokusy
- světový jídelníček
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vytváření prezentace na téma nerostné
suroviny v Evropě

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

7. ročník
Biologie rostlin

9. ročník
Neživá příroda

přesahy z učebních bloků:

3. Plodiny
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v rozmístění, dopravě a využití vybraných plodin•
seznámí se s odlišným jídelníčkem v určitých částech světa•

Učivo
- dnešní rozšíření vybraných plodin
- využití vybraných plodin
- doprava vybraných plodin a potravin

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vytváření prezentace na téma nejdůležitější
zemědělské plodiny v Evropských zemích

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Kartografie
Očekávané výstupy

žák:
zpracovává a prezentuje získané údaje•
vytváří diagramy, kartogramy a kartodiagramy•

Učivo
- diagram
- kartogram
- kartodiagram

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření a prezentace grafů a diagramů ze
získaných dat

Tvorba mediálního sdělení

vytváření a prezentace grafů a diagramů ze
získaných dat

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

přesahy z učebních bloků:

5. Globální problémy lidstva
Očekávané výstupy

žák:
charakterizuje globální problémy lidstva•
zpracovává a prezentuje získané údaje•

Učivo
- podrobné zpracování vybraného problému
- prezentace
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

čtení textů s tématikou globální problémy
lidstva na území Evropy

Evropa a svět nás zajímá

čtení textů s tématikou globální problémy
lidstva na území Evropy

Objevujeme Evropu a svět

čtení textů s tématikou globální problémy
lidstva na území Evropy

Jsme Evropané

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse na téma jak globalizace ovlivňuje
životní prostředí

Ekosystémy

diskuse na téma jak globalizace ovlivňuje
životní prostředí

Základní podmínky života

diskuse na téma jak globalizace ovlivňuje
životní prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

diskuse na téma jak globalizace ovlivňuje
životní prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
Společenský a hospodářský zeměpis

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

7. ročník
Asie

Přírodopisný seminář

9. ročník
Ochrana ŽP

6. Pracovní listy
Očekávané výstupy

žák:
vyrábí pracovní list pro mladší žáky•

Učivo
- výroba pracovního listu pro mladší žáky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba pracovních listů (Evropské státy)

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

tvorba pracovních listů (Evropské státy)

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Zeměpis cestovního ruchu
Očekávané výstupy

žák:
zpracovává a prezentuje získané údaje•
charakterizuje vybrané turistické zajímavosti ve světě•
vytváří mapu turistických zajímavostí•

Učivo
- vybrané turistické zajímavosti ve světě (zaměřeno více na Evropu)
- přírodní divy světa
- sběr údajů, zpracování, prezentace
- výroba mapy- turistické zajímavosti
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření mapy turistických zajímavostí

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vytváření mapy turistických zajímavostí

Evropa a svět nás zajímá

vytváření mapy turistických zajímavostí

Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření mapy turistických zajímavostí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
Evropa

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Our environment (naše životní
prostředí)

9. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Praktický zeměpis
Očekávané výstupy

žák:
měří vzdálenosti na mapách a glóbech•
vybírá trasu výletu (spoje, časový rozvrh, zajímavosti na trase..)•
vytváří profily tratí•
pracuje s jízdními řády•
zpracovává a prezentuje získané údaje•

Učivo
- měření na mapách a glóbech
- výběr trasy – spoje, časový rozvrh, zajímavosti na trase
- profily tratí (nákresy)
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

plánování trasy školního výletu s ohledem na
výhody a nevýhody jednotlivých druhů
dopravy

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

plánování trasy školního výletu s ohledem na
výhody a nevýhody jednotlivých druhů
dopravy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

plánování trasy školního výletu s ohledem na
výhody a nevýhody jednotlivých druhů
dopravy

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Zeměpis

6. ročník
Glóbus a mapa
Krajinné sféry Země

přesahy z učebních bloků:

2. Doprava
Očekávané výstupy

žák:
uvádí výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy•
rozčlení jednotlivé druhy dopravy•
pracuje s jízdními řády•
provádí dopravní průzkum•
zpracovává a prezentuje získané údaje•

Učivo
- členění, výhody, nevýhody
- naše rodina a doprava
- dopravní průzkum
- práce s jízdními řády (včetně internetu)
- praktické činnosti (např. hustota dopravní sítě, nepřímočarost)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění a prezentace průzkumu způsobů
dopravy do zaměstnání u lidí z blízkého okolí

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění a prezentace průzkumu způsobů
dopravy do zaměstnání u lidí z blízkého okolí

Tvorba mediálního sdělení

provádění a prezentace průzkumu způsobů
dopravy do zaměstnání u lidí z blízkého okolí

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Textový editor (Word)

Zeměpis

8. ročník
Společenský a hospodářský zeměpis

9. ročník
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

3. Zeměpis cestovního ruchu
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává turistické zajímavosti v České republice•
zpracovává a prezentuje získané údaje•

Učivo
- vybrané turistické zajímavosti v České republice
- sběr údajů, zpracování, prezentace
- praktické činnosti (např. lokalizační předpoklady, typologie
cestovního ruchu)
- příprava výletu – výběr trasy, určení délky a terénu, zajímavosti na
trase, časový odhad, spoje

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování možnosti pro zlepšení úrovně
cestovního ruchu u vybraných míst v okolí

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování možnosti pro zlepšení úrovně
cestovního ruchu u vybraných míst v okolí

Tvorba mediálního sdělení

navrhování možnosti pro zlepšení úrovně
cestovního ruchu u vybraných míst v okolí

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
Česká republika

přesahy z učebních bloků:
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5.6.7  Zeměpisný seminář
Učební osnovy

9. ročník

4. Konfliktní světová ohniska
Očekávané výstupy

žák:
zpracovává a prezentuje získané údaje•
charakterizuje místa hlavních konfliktů ve světě•

Učivo
- nejproblémovější regiony
- důvody konfliktů
- zajímavosti
- důsledky

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

čtení textů s tématikou konfliktů na území
Evropy

Evropa a svět nás zajímá

čtení textů s tématikou konfliktů na území
Evropy

Objevujeme Evropu a svět

čtení textů s tématikou konfliktů na území
Evropy

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

vytváření prezentace a následná diskuse na
téma nejnebezpečnější místa světa

Kulturní diference

vytváření prezentace a následná diskuse na
téma nejnebezpečnější místa světa

Lidské vztahy

vytváření prezentace a následná diskuse na
téma nejnebezpečnější místa světa

Etnický původ

vytváření prezentace a následná diskuse na
téma nejnebezpečnější místa světa

Multikulturalita

vytváření prezentace a následná diskuse na
téma nejnebezpečnější místa světa

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

8. ročník
Společenský a hospodářský zeměpis

přesahy z učebních bloků:

5. Geografie místní oblasti
Očekávané výstupy

žák:
zpracovává a prezentuje získané údaje•
vyhledává, zpracovává a prezentuje zajímavosti v místním regionu•

Učivo
- zajímavosti města a regionu v grafickém provedení
- fotodokumentace

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření plakátů s tématikou znečištění
životního prostředí v našem okolí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření plakátů s tématikou znečištění
životního prostředí v našem okolí

Tvorba mediálního sdělení

vytváření plakátů s tématikou znečištění
životního prostředí v našem okolí

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
Česká republika

přesahy z učebních bloků:

Můj region

7. ročník
Místní oblast a její postavení v ČR
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5.6.8  Přírodopisný seminář
Učební osnovy

5.6.8  Přírodopisný seminář

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2

Charakteristika předmětu
Přírodopisný seminář svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních

procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Žáci postupně odhalují souvislosti

přírodních podmínek a života lidí v jejich blízkém okolí a  na celém území ČR.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace
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5.6.8  Přírodopisný seminář
Učební osnovy

Psychohygiena

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

7. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i ve skupině pozoruje, navrhuje a provádí pokusy

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• využívá vhodné zdroje informací k vypracování úkolu

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

• učí se používat technické pomůcky

1. Práce s mikroskopem
Očekávané výstupy

žák:
dovede popsat části mikroskopu a samostatně s ním pracuje•
sestrojí jednoduchý dočasný preparát•
dokáže vypěstovat nebo v přírodě vyhledat vhodný materiál pro
mikroskopování

•

Učivo
- mikroskop, jeho stavba a použití
- dočasný mikroskopický preparát a jeho výroba
- mikroskopování (prvoci, houby, rostlinná pletiva a orgány...)
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5.6.8  Přírodopisný seminář
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ochrana přírody

Základní podmínky života

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření laboratorního protokolu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie hub
Biologie rostlin
Biologie živočichů
Praktické poznávání přírody

7. ročník
Biologie živočichů
Biologie rostlin
Praktické poznávání přírody

8. ročník
Biologie živočichů
Praktické poznávání přírody

9. ročník
Praktické poznávání přírody

přesahy z učebních bloků:

2. Tvorba sbírek
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s odbornou literaturou•
vytváří jednoduché sbírky•

Učivo
- lišejníky
- mechy
- herbář

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování sbírky

Kreativita

seznámení s vlastním návrhem

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

návrh schématu potravního řetězce

Ekosystémy

šetření zdrojů (voda, energie)

Základní podmínky života

neznečišťování přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana přírody ve svém okolí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie hub
Biologie rostlin
Biologie živočichů
Praktické poznávání přírody

7. ročník
Biologie rostlin
Praktické poznávání přírody

9. ročník
Praktické poznávání přírody

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• užívá logické a matematické postupy
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5.6.8  Přírodopisný seminář
Učební osnovy

8. ročník

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. První pomoc
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si, jak se chovat na místě nehody•
poskytne první pomoc v rámci svých možností•

Učivo
- základy první pomoci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zapamatování si důležitých čísel (IZS)

Rozvoj schopností poznávání

ovládání se v situacích, kdy je třeba
poskytnout první pomoc

Sebepoznání a sebepojetí

pomoc druhým

Seberegulace a sebeorganizace

poznávání se vzájemně se členy týmu

Poznávání lidí

práce v týmu

Mezilidské vztahy

rozdělení úkolů mezi členy týmu

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce se všemi členy týmu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

respektování zásady předběžné opatrnosti

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana svého zdraví

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

návrhování časového harmonogramu práce

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Konverzace v anglickém jazyce

7. ročník
Sports

9. ročník
Life style – (životní styl)

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdravá výživa
Zdraví
Osobní bezpečí

8. ročník
Člověk ve zdraví a nemoci

9. ročník
Péče o duševní zdraví
Zdravá výživa
Osobní bezpečí
Sexuální výchova

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

2. Zdraví člověka
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje negativní a pozitivní vlivy na zdraví člověka•
aplikuje své znalosti o zdraví do svého osobního života•

Učivo
- zdravý životní styl
- patologické jevy ohrožující zdraví člověka
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5.6.8  Přírodopisný seminář
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ochrana vlastního zdraví a zdraví ostatních

Mezilidské vztahy

sdělování vlastních zdravotních potíží

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

respektování lidských práv

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ochrana vlastního životního prostředí

Ekosystémy

neznčišťování vlastního životního prostředí

Základní podmínky života

dodržování zásady předběžné opatrnosti

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana svého zdraví

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce na řešení problému

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Konverzace v anglickém jazyce

6. ročník
Human Body and illnesses (lidské tělo
a  nemoci)

7. ročník
Sports

9. ročník
Life style – (životní styl)

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdravá výživa
Zdraví
Osobní bezpečí

8. ročník
Člověk ve zdraví a nemoci
Prevence zneužívání návykových
látek
Osobní bezpečí

9. ročník
Péče o duševní zdraví
Zdravá výživa
Osobní bezpečí
Sexuální výchova

Chemie

Energie a chemické reakce
Přírodní látky
Chemie a společnost

Přírodopis

8. ročník
Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
2 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým
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5.6.8  Přírodopisný seminář
Učební osnovy

9. ročník

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Tvorba sbírek
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s odbornou literaturou•
vytváří mineralogické a petrologické sbírky•

Učivo
- mineralogie
- petrologie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování sbírek

Kreativita

diskuse o svém návrhu

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

neznečišťování přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

tvorba sbírky s ohledem na životní prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce v týmu, vzájemná výpomoc

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

9. ročník
Neživá příroda
Praktické poznávání přírody

přesahy z učebních bloků:

2. Ochrana ŽP
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v základních ekologických pojmech•
vysvětlí na příkladech vztahy v ekosystému•
vysvětlí význam CHKO•
uvede příklady ohrožených druhů, posoudí důvod ohrožení•

Učivo
- ekosystémy
- vliv člověka na životní prostředí
- chráněná krajinná území
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5.6.9  Můj region
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozpoznávání poškozeného životního
prostředí v okolí

Rozvoj schopností poznávání

chování se podle principů TUR

Sebepoznání a sebepojetí

šetření energií

Seberegulace a sebeorganizace

využívání přírody k relaxaci

Psychohygiena

diskuse o problémech životního prostředí

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

nenarušování vztahů mezi organismy

Ekosystémy

uvědomování si nezbytnosti zachování
všech základních podmínek života

Základní podmínky života

úmyslné neznečišťování přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

ochrana prostředí

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce v týmu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Globální svět

Chemie

Přírodní látky
Chemie a společnost

Přírodopis

8. ročník
Praktické poznávání přírody

9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie
Praktické poznávání přírody

Zeměpis

Terénní geografická výuka
Zeměpisný seminář

8. ročník
Globální problémy lidstva

přesahy z učebních bloků:

5.6.9  Můj region

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
Volitelný předmět zkoumá region a město Příbram postupně z pohledu několika vzdělávacích oborů a umožňuje si nakonec vytvořit na tuto

oblast komplexní pohled z hlediska jeho úlohy v historii i současnosti. Rozvíjí vztah žáků k regionu a městu. Obsah předmětu utváří

sociokulturní vědomí žáků a pocit sounáležitosti k rodnému kraji, vlasti a podporuje evropskou dimenzi v chápání problémů globalizace

a integrace různých multikulturních filozofií.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.6.9  Můj region
Učební osnovy

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i ve skupině pozoruje, navrhuje a provádí pokusy

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• využívá vhodné zdroje informací k vypracování úkolu

• Kompetence komunikativní

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů

• učí se používat technické pomůcky
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5.6.9  Můj region
Učební osnovy

7. ročník

1. Místní oblast a její postavení v ČR
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává informace o geografické poloze regionu•
hodnotí informace o geografické poloze, hledá její klady a zápory•
charakterizuje region z hlediska přírodních podmínek•
mapuje vybraná chráněná a zajímavá území přírody•
mapuje antropogenní formy reliéfu a zjišťuje původ jejich vzniku•
vnímá existenci plánu územního rozvoje•
vytváří mapy regionu•
pracuje s plány a mapami místní oblasti•

Učivo
- geografická poloha
- přírodní charakteristika
- chráněná a zajímavá území přírody
- antropogenní formy reliéfu
- plán územního rozvoje
- tvorba map místní krajiny nebo místní oblasti
- praktické činnosti s plány a mapami
- hodnocení krajiny

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

pozorování antropogenních forem reliéfu

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

seznamování se s plánem územního rozvoje

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
Česká republika

Zeměpisný seminář

7. ročník
Kartografie

9. ročník
Geografie místní oblasti

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
Česká republika

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• s porozuměním textu zpracuje přiměřeně dlouhé poznámky

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• užívá logické, matematické a empirické postupy

• Kompetence komunikativní

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.6.9  Můj region
Učební osnovy

8. ročník

1. Kapitoly z dějin a současnosti regionu
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s vybranými pověstmi z regionu•
vyptává se na tradice regionu•
vyhledává informace o památkách regionu a města Příbram•
rozlišuje stavební slohy na konkrétních příkladech•
zjišťuje informace o zajímavostech regionu•
zajímá se o významné události a osobnosti vybraných období
dějin

•

hodnotí současné společenské a kulturní problémy regionu a
navrhuje jejich řešení

•

Učivo
- pověsti z regionu
- tradice
- poznávání stavebních slohů
- památky a historická místa regionu
- zajímavosti regionu a města Příbram
- významné události a osobnosti vybraných období dějin regionu
- současné společenské, kulturní aj. problémy regionu - jejich možné
řešení

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

diskuse na téma odpovědnost za své postoje
a činy

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vytváření plakátu

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Počátky lidské společnosti

7. ročník
Křesťanství a středověká Evropa
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

8. ročník
Objevy a dobývání, počátky nové
doby
Modernizace společnosti

9. ročník
Moderní doba

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
Česká republika

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky

• vyhledává a třídí data a informace, pracuje s nimi

• samostatně nebo ve skupině vypracovává výpisky a práce rozsáhlejšího formátu

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen použít osvojené poznatky v praxi

• samostatně i v týmu experimentuje, navrhuje a zachycuje postup řešení

• Kompetence komunikativní

• při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí  a souvislosti vysvětlí

• rozpozná téma a cíl diskuse, bere v úvahu názory druhých

• Kompetence sociální a personální

• pracuje podle určených pravidel spolupráce, je ohleduplný ke spolužákům a dospělým

• Kompetence občanské

• uvědomuje si svá práva a povinnosti, je zodpovědný za svou přípravu na vyučování a za

splnění daných úkolů

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• připravuje si a udržuje v pořádku svůj pracovní prostor a pracovní pomůcky

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.7  Umění a kultura
Učební osnovy

9. ročník

1. Přírodní bohatství regionu
Očekávané výstupy

žák:
vyhledává informace o fauně regionu•
vyptává se ve svém okolí na faunu regionu v minulosti•
rozezná vybrané zástupce jednotlivých skupin fauny•
vyhledává informace o flóře regionu•
rozezná vybrané zástupce flóry•
rozpozná geologický vývoj místní oblasti•
rozezná základní minerály a horniny typické pro danou oblast•
porovnává Brdy jako lokalitu s některou z vybraných lokalit ČR•
zhodnotí vliv člověka na Brdy•

Učivo
- fauna regionu - minulost i současnost
- flóra regionu - minulost i současnost
- nerostné bohatství regionu - minulost i současnost
- Brdy - území, kde se zastavil čas

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

vycházka do přírody

Ekosystémy

návštěva úpravny vody

Základní podmínky života

navrhování rekultivace krajiny po těžbě

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

vycházka po okolí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie hub
Biologie rostlin
Biologie živočichů

7. ročník
Biologie živočichů
Biologie rostlin

8. ročník
Biologie živočichů

9. ročník
Neživá příroda

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

9. ročník
Česká republika

Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží

nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,

umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází

k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života

(kultura chování, oblékání, cestování, práce). 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.

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. 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.

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 jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a

zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. Umění a kultura rovněž plní motivační funkci ve vztahu k

životnímu prostředí.

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a

Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je

možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou

samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni základního

vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a

výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.

S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,

seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi

sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.

5.7  Umění a kultura
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5.7  Umění a kultura
Učební osnovy

Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se

stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání

vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant

řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a

poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření

i hlubšímu

porozumění uměleckému dílu.

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného

prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,

recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se

propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou

k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními

dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,

hudebně tvořivými a poslechovými.

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i

sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,

své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby

a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v

souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je

hra na hudební nástroje a jejich využití při hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových

činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je

aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i

funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem

poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází

zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka

a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně

obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality,

ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a

interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,

fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen

prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových

médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním

komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné

pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl

jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných

prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování

si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem

Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných

vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,

děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku

komunikace

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se

prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k

rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších

sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a

minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých

skupin, národě a národností

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního

překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování

osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

5.7.1  Hudební výchova

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

1 1 1 1 1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění

hudebnímu umění a využíváním těchto hudebních činností k svébytnému prostředku komunikace.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tématické okruhy

Vnímání autora mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Psychohygiena

Kreativita

Mezilidské vztahy

Komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Tématické okruhy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• učí se přijímat jedinečnost a odlišnost ostatních

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase

•

dbá na správné dýchání a držení těla při pěveckém výkonu•
provádí hlasová, dechová a jednoduchá rytmická cvičení•
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvný•
vytleská jednoduchý rytmus podle vzoru•
rozlišuje krátké a dlouhé tóny•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev
- rozvoj pěveckých dovedností
- hlasová hygiena
- zpěv lidových a dětských písní
- ukolébávka
- rytmická a melodická cvičení
- hra na tělo
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišení zvuků - sluchové vnímání

Rozvoj schopností poznávání

respektování druhých ve sborovém zpěvu

Mezilidské vztahy

respektování druhých ve sborovém zpěvu

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
používá dětské rytmické nástroje k jednoduchým rytmickým
cvičením a hudebnímu doprovodu

•

pojmenuje a rozliší základní hudební nástroje - klavír, kytaru,
housle, flétnu a Orffovy nástroje

•

Učivo
- jednoduchý doprovod na rytmické nástroje
- instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou
- rytmizace, hudební hry
- rozpoznání základních hudebních nástrojů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

seznámení se s instrumentálními nástroji a s
jejich použitím

Kreativita

instrumentální doprovod ve skupině

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

příprava na vystoupení

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
provádí hudebně pohybové činnosti•
reaguje pohybem na znějící hudbu•
nacvičuje jednoduché taneční hry•

Učivo
- správné držení těla
- chůze, poskoky, jednoduché taneční kroky, pochod
- pohybový doprovod znějící hudby
- pohybové vyjádření vlastností tónu, tempa a emocionálního zážitku
z hudby
- rytmus spojený s pohybem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyjádření rytmu hudby pohybem (chůze,
běh, poskoky)

Rozvoj schopností poznávání

vyjádření pocitu z hudby pohybem

Kreativita

provední jednoduchých tanečních her

Mezilidské vztahy

řeč těla a zvuků

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

volba hudby, nástrojů a druhu tance

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

1. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá a rozpozná vybrané vánoční koledy•
seznámí se s hymnou ČR a vysvětlí smysl textu•
rozliší vybrané hudební nástroje podle zvuku•
odliší hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální•

Učivo
- poslech a zpěv koled
- seznámení s hymnou ČR
- vokální a instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou
- hledání základních hudebních nástrojů v jednoduchých ukázkách
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poslechem rozeznává některé nástroje

Komunikace

vybírá písně vhodné k vystoupení

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

rozlišuje koledy nebo lidové písně

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• učí se přijímat jedinečnost a odlišnost ostatních

• Kompetence občanské

• aktivně přijímá kulturní, historické tradice

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase

•

využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti•
zazpívá naučené písně•
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou,
zeslabování a zesilování

•

vytleská rytmus říkadel a jednoduchých písní•
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem•
používá pojmy notová osnova, noty, houslový klíč•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev
- rozvoj pěveckých dovedností - hospodárné dýchání, zřetelná
výslovnost, uvolněné zpívání, rozvoj hlavového tónu, rozšiřování
hlasového rozsahu
- hlasová hygiena
- rytmická a melodická cvičení, hudební rytmus, hra na tělo
- zpěv lidových a dětských písní, pochodové písně, jednoduchý
kánon
- vzestupná a sestupná melodie
- rozlišování tempa, dynamiky
- hudební pojmy - notová osnova, noty, houslový klíč
- hodnota not (nota celá a půlová)
- taktování dvoučtvrťového taktu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

učení se novým textům

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
provede jednoduchý doprovod na rytmické nástroje a jednoduchá
rytmická cvičení

•

rozpozná a rozlišuje základní hudební nástroje podle zvuku•

Učivo
- jednoduchý doprovod na rytmické nástroje
- instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou
- reprodukce jednoduchých motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí rytmických nástrojů
- hudební hry a improvizace
- poznávání dalších hudebních nástrojů (trubka, varhany, kontrabas)
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hra na Orffovy nástroje

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
reaguje pohybem na znějící hudbu•
nacvičuje jednoduché hudebně pohybové hry•

Učivo
- procvičování již osvojené pohybové činnosti
- osvojení poskoku, držení rukou při tanečním pohybu, dvoudobá
chůze a tanec
- taktování dvoudobého taktu, mazurka
- pohybový doprovod znějící hudby
- pohybové vyjádření vlastností tónů a emocionálního zážitku
z hudby
- pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a její ukončenosti
- pohybová improvizace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tančení mazurky, polkového kroku

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

2. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná a rozlišuje základní hudební nástroje podle zvuku•
rozlišuje tempo a dynamiku•
odliší hudbu vokální, instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj•

Učivo
- kvality tónů (libost, nelibost), vztahy mezi tóny (melodie)
- hudební výrazové prostředky, hudební prvky
- skladby dle výběru učitele přiměřené věku
- poslech dětského sboru
- hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka..)
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poslech a rozlišování hudebních žánrů

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence komunikativní

• vyjádří klíčové myšlenky a stručně je shrne
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
správně v jednohlase

•

rozvíjí pěvecké dovednosti•
dbá na správné dýchání při zpěvu•
zpívá vybrané písně•
orientuje se v jednoduchém zápisu skladby•
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem

•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev
- rozvoj pěveckých dovedností - rozvíjení hlavového tónu, měkké
nasazení, vyrovnávání vokálů, sjednocování hlasového rozsahu
- zpěv lidových, umělých a zábavných písní
- jednoduchý kánon, seznámení s lidovým dvojhlasem
- vokální improvizace
- repetice
- rytmická cvičení, hra na tělo
- rytmizace a melodizace jednoduchého textu
- hodnota not (nota čtvrťová a osminová)
- hodnota pomlk (pomlka celá a půlová)
- taktování tříčtvrtečního a čtyřčtvrtečního taktu

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpěv ve skupinách, příprava vystoupení

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře a k
rytmickým cvičením

•

rozliší a pojmenuje další hudební nástroje - lesní roh, harfa,
klarinet

•

Učivo
- jednoduchý doprovod na rytmické nástroje
- reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladeb pomocí
rytmických nástrojů
- hudební improvizace
- rytmizace, melodizace a stylizace
- zdokonalování se v poznávání hudebních nástrojů (lesní roh, harfa,
klarinet)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie

•

tančí jednoduché pohybové hry s tancem•

Učivo
- taneční hry se zpěvem
- pohybový doprovod znějící hudby - třídobý a čtyřdobý takt
- třídobá chůze a tanec (valčík, menuet)
- orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)
- pohybová improvizace
- pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru, tempa, dynamiky
a emocionálního zážitku z hudby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ztvárnění hudby tancem

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

3. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící hudby

•

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje•
seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a J. J. Ryby•
rozpozná opakující se téma poslechové skladby•
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální•
posoudí roli posluchače•

Učivo
- kvality tónů, vztahy mezi tóny
- hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace)
- hudební výrazové prostředky, hudební prvky
- hudební styly a žánry (hudba taneční, slavnostní, pochodová,
lidová a umělá)
- tvorba a život hudebních skladatelů regionu (A. Dvořák, J.J. Ryba)
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
- interpretace hudby
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozbor hudební ukázky

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

koncerty

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence komunikativní

• využívá neverbálních způsobů komunikace "řeč těla"

• Kompetence občanské

• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase

•

využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti•
orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých
individuálních schopností a dovedností ji realizuje

•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev
- rozvoj pěveckých dovedností - prodlužování výdechu, rozšiřování
hlasového rozsahu, vázání tónů, výslovnost, hlasová hygiena
- upevňování vokálních dovedností
- zpěv lidových, trampských písní
- průprava dvojhlasu, kánon
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, taktování
třídobého taktu)
- intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)
- hodnota not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová)
- repetice, stupňování
- hudební hry (ozvěna, otázka, odpověď..)
- orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její
reprodukce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hudební hry, improvizace

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní

•

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby•

Učivo
- hra na rytmické a melodické nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladeb, hudební doprovod)
- rytmizace, melodizace a stylizace
- hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry)
- grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)
- seznámení s dalšími hudebními nástroji

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

4. ročník

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků•
na základě individuálních schopností a dovedností vytváří
pohybové improvizace

•

Učivo
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý
a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
(polka…)
- hudebně pohybové hry, hra na tělo
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící
hudby
- pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
- orientace v prostoru (pamětné uchování a reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

4. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby•
rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních
výrazových prostředků

•

seznámí se s životy a díly vybraných hudebních skladatelů•
rozpozná hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální•
slovně se vyjádří k poslechu•

Učivo
- kvality tónů , vztahy mezi tóny (souzvuk, akord)
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem
- hudební styly a žánry (hudba klasická, taneční, lidová, trampská,
populární)
- hudební formy (malá a velká písňová forma)
- tvořivé hudební hry
- hudební dílo
- epizody ze života skladatelů vybraných poslechových skladeb (B.
Smetana,
A. Dvořák)
- interpretace znějící hudby
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti

• Kompetence občanské

• podílí se na kulturním dění, odsuzuje vandalství
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách

•

využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti•
orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých
individuálních schopností a dovedností ji realizuje

•

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev
- rozvoj pěveckých dovedností - střídavý dech, sjednocování
hlasového rozsahu, dynamicky odlišený zpěv, hlasová hygiena
- upevňování vokálních dovedností
- zpěv lidových, umělých či populárních písní
- zpěv české hymny (a okolnosti vzniku)
- dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon
- předehra, mezihra, dohra
- hudební rytmus (rytmická cvičení, taktování čtyřdobého taktu)
- intonace a vokální improvizace
- předznamenání, hudební značky
- grafický záznam vokální hudby

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

podílení se na kulturním dění

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
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

•

provádí elementární hudební improvizace•

Učivo
- hra a doprovody jednoduchých lidových či umělých písní na
rytmické a melodické nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladeb)
- tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu
písně
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace
- grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby),
její reprodukce
- dělení hudebních nástrojů

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

role v doprovodné skupině

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků•
na základě individuálních schopností a dovedností vytváří
pohybové improvizace

•

Učivo
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby – třídobý, čtyřdobý
takt, valčík, menuet, taneční hry se zpěvem
- pohybové projevy odvozené z rytmické složky hudby populární
- vyjádření charakteru poslouchané hudby a emocionálního zážitku
z ní pohybem
- tvořivé hudebně pohybové hry

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvoření pohybových improvizací

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

hodnocení tanečních her se zpěvy doma a v
zahraničí

Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Rytmické činnosti s hudbou

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

5. ročník
Rytmické činnosti s hudbou
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

5. ročník

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby•
rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních
výrazových prostředků

•

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

•

seznámí se s životy a díly vybraných hudebních skladatelů•
vnímá poslech skladeb a slovně se vyjádří k poslechu•

Učivo
- kvality tónů, vztahy mezi nimi
- hudební výrazové prostředky, hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem
- hudební formy (rondo, variace)
- hudební styly a žánry (hudba moderní, slavnostní, lidová …)
- sbor, sbormistr, orchestr, dirigent, kapelník
- lidová kapela, rocková kapela
- hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni
- symfonický orchestr
- tvořivé hudební hry
- epizody ze života skladatelů poslouchané hudby (J. S. Bach, W. A.
Mozart, L. Janáček)
- interpretace hudby
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

poslech moderní hudby

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín úkolu a stanovená pravidla

• spolupracuje ve skupině spolu s učitelem a s ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev či hudební projev

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• je schopen připravit si a udržovat v pořádku pracovní prostor a pracovní pomůcky tak, aby

byla zajištěna jejich funkčnost
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase

•

využívá získané pěvecké dovednosti a návyky při interpretaci písní
a vokálních skladeb různých žánrů

•

uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě•
aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich svůj
hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové
schopnosti

•

rozpozná na základě individuálních schopností přednosti i
nedostatky vlastního zpěvu i zpěvu ostatních, přednosti dokáže
ocenit a navrhne způsoby řešení nedostatků

•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev
- rozvoj pěveckých dovedností - nasazení tónu, dýchání, vokalizace,
pěvecké dělení slov, hlasová hygiena
- vokální, vokálně instrumentální aktivity individuální a společné
- reflexe vokálního projevu
- zpěv lidových, umělých, moderních písní
- jednoduchý dvojhlas
- upevnění znalosti české státní hymny
- intonace a vokální improvizace
- hudební rytmus (odhalování vzájemných souvislostí, taktování
dvoudobého a čtyřdobého taktu)
- tvořivé hudební hry
- tóniny, hudební improvizace
- předznamenání
- orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie, její reprodukce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvořivé hudební hry

Rozvoj schopností poznávání

rozezpívání, hlasová rozcvička

Psychohygiena

diskuse o obsahu písní

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpěv ve dvojicích, ve skupinách

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Dramatická výchova

7. ročník
Dramatická a inscenační tvorba

přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich svůj
hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové
schopnosti

•

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, volí
vhodné typy doprovodů s pomocí melodických, rytmických či
klasických hudebních nástrojů

•

provádí jednoduché hudební improvizace s pomocí jednoduchých i
složitějších hudebních nástrojů

•

Učivo
- hra na melodické a rytmické nástroje (hra a tvorba doprovodů)
- nástrojová reprodukce melodií
- hra předeher, meziher a doher
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí
hudebního nástroje
- poznání hudebních nástrojů podle zvuku, případně podle zobrazení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba doprovodu

Sebepoznání a sebepojetí

hudební improvizace

Kreativita

domluva hudebních doprovodů

Komunikace

hra na melodické a rytmické nástroje

Kooperace a kompetice

poznávání hudebních nástrojů podle zvuků

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání hudebních nástrojů podle původu

Objevujeme Evropu a svět

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

hudební improvizace

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich svůj
hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové
schopnosti

•

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě•
na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

•

Učivo
- pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, polka,
valčík, skupinové tance, vlastní pohybové ztvárnění, pantomima
- pohybové vyjádření předtaktí
- pohybové projevy odvozené z rytmické složky hudby populární
- orientace v prostoru
- pohybové vyjádření charakteru hudby a emocionálního zážitku z ní
pohybem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ztvárnění hudby tancem

Seberegulace a sebeorganizace

taneční kroky, pantomima

Kreativita

prezentace pohybových projevů

Komunikace

taneční kroky, pantomima

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

napodobování pohybových aktivit různých
zemí a etnik

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

napodobování pohybových aktivit různých
zemí a etnik

Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

interpretace skupinových tanců

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity

Tělesná výchova

Pohybové hry
Sportovní hry

Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Gymnastika
Pohybové hry

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v proudu znějící hudby•
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a sémantické prvky v
hudbě

•

zhodnotí význam hudebně výrazových prostředků a na základě
toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

•

charakterizuje znějící hudbu jednotlivých stylů a žánrů s
uplatněním hlediska historického vývoje

•

Učivo
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby
(postihování hudebně výrazových prostředků, významné sémantické
prvky užité ve skladbě..)
- autor a hudební dílo
- epizody ze života skladatelů poslouchané hudby (J. Mysliveček, B.
Martinů, J. Ježek)
- opera a její části, opereta, muzikál, melodram
- hudba k baletu a modernímu výrazovému tanci
- hudba v divadelní hře a filmu, hudební klip
- hudební nástroje symfonického orchestru
- interpretace znějící hudby
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

referáty a prezentace o hudebních
skladatelích

Poznávání lidí

rozbor hudební ukázky

Komunikace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

poslech etnické skladby

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poslech domácí a zahraniční hudby

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zhodnocení významu myšlenky hudebního
díla

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

charakteristika znějící hudby v mediích

Fungování a vliv médií ve společnosti

diskuse o vlivu hudby v mediích

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

6. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

9. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

Výtvarné činnosti

6. ročník
Experimentální kresba a malba

7. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• využívá různé informační zdroje

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase

•

využívá získané pěvecké dovednosti a návyky při interpretaci písní
a vokálních skladeb různých žánrů

•

uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném životě•
aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich svůj
hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové
schopnosti

•

rozpozná na základě individuálních schopností přednosti i
nedostatky vlastního zpěvu i zpěvu ostatních, přednosti dokáže
ocenit

•

Učivo
- pěvecký a mluvní projev
- upevňování již osvojených pěveckých dovedností hlasových,
rytmických a intonačních, hlasová hygiena v době mutace
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti (reprodukce
tónů, převádění melodie z nezpěvné do zpěvné polohy)
- zpěv lidových, umělých, populárních písní
- aktivní zapojení do hudebních aktivit (zpěv sólový i sborový,
jednohlasý i dvojhlasý)
- reflexe vokálního projevu
- melodizace a rytmizace krátkých textů
- intonace a vokální improvizace
- hudební rytmus (taktování dvoudobého, třídobého, čtyřdobého
taktu,využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu)
- dynamika a její proměny
- durové a mollové tóniny
- orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie, reprodukce
zapsané melodie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zpívání, rytmizování, melodizace krátkých
textů

Rozvoj schopností poznávání

rytmická melodická cvičení, naslouchání
projevům druhých

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba vlastních textů

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sborový zpěv

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Upaltňování subjektivity

Dramatická výchova

Dramatická a inscenační tvorba

přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich svůj
hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové
schopnosti

•

tvoří na základě hudebních schopností a dovedností jednoduchá
aranžmá a improvizace s pomocí jednoduchých hudebních
nástrojů

•

volí vhodné typy doprovodů, interpretuje různé motivy, témata i
části skladeb

•

orientuje se v zápise písní a skladeb•

Učivo
- hra na melodické a rytmické či klasické hudební nástroje
(nástrojová reprodukce melodií, hra a tvorba doprovodů, nástrojová
improvizace)
- obměňování a tvorba předeher, doprovodů, meziher a doher
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí
hudebního nástroje
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
- poznání hudebních nástrojů podle zvuku, případně podle zobrazení
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dramatizace projevů, reprodukce melodií

Kreativita

dramatizace projevů, reprodukce melodií

Mezilidské vztahy

rozdělení rolí hudebního doprovodu

Kooperace a kompetice

rozdělení rolí hudebního doprovodu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání hudebních nástrojů podle původů

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba plakátů s vyobrazením nástrojů

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Upaltňování subjektivity

přesahy z učebních bloků:

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
aktivně se zapojuje do hudebních aktivit a využívá při nich svůj
hlasový potenciál, instrumentální dovednosti a pohybové
schopnosti

•

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě•
na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

•

rozpozná některé z tanců různých stylových období•

Učivo
- pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky,
skupinové tance, vlastní pohybové ztvárnění, pantomima
- orientace v prostoru
- pohybové projevy odvozené z rytmické složky hudby populární
- pohybové vyjádření hudebně vyjadřovacích prostředků
a hudebního kontrastu
- pohybová improvizace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ztvárnění rytmické složky hudby pohybem

Seberegulace a sebeorganizace

ztvárnění rytmické složky hudby pohybem

Kreativita

prezentace pohybových projevů

Mezilidské vztahy

prezentace pohybových projevů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání původů tanců, pozorování
skupinových tanců

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

napodobování pohybů různých etnik

Princip sociálního smíru a solidarity

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

napodobování pohybů různých etnik ve
skupinách

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Pohybové hry
Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Dramatická výchova

7. ročník
Dramatická a inscenační tvorba

Tělesná výchova

Gymnastika
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

7. ročník

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v proudu znějící hudby•
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a sémantické prvky v
hudbě

•

zhodnotí význam hudebně výrazových prostředků a na základě
toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

•

charakterizuje znějící hudbu jednotlivých stylů a žánrů s
uplatněním hlediska historického vývoje

•

všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění a rozpozná
vliv kontextu na způsoby jejího utváření, její interpretace

•

Učivo
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby
(postihování hudebně výrazových prostředků, významné sémantické
prvky užité ve skladbě..)
- hudební dílo a její autor
- nejstarší hudební památky
- baroko (J. S. Bach, české baroko)
- klasicismus (Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
- romantismus a jeho představitelé
- sonátová forma
- formy symfonické hudby
- hudební styly a žánry (chápání jejich funkcí vzhledem k životu
jedince i spol., kulturním tradicím a zvykům, vzájemné podněty a 
vztahy v hudbě)
- zvuková podoba hudby tzv. vážné i populární
- proměnlivost estetických norem v umění
- interpretace znějící hudby
- vlastní soud a preference, uvědomělý poslech

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

výběr hudby k určité příležitosti

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

koncerty

Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

koncerty

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

analýza hudebních aktivit v rodinách

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zhodnocení hudby znějící v mediích

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

zhodnocení hudby znějící v mediích

Fungování a vliv médií ve společnosti

zhodnocení hudby znějící v mediích

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Člověk a kultura

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslové citlivosti
Upaltňování subjektivity

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
Upaltňování subjektivity

Výtvarné činnosti

Experimentální kresba a malba

8. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti

učení a zlepšení organizace práce

• porovnává dosažené výsledky

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• zúčastňuje se různých soutěží

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

• vyhledává informace z oblasti umění a zpracovává je

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

•

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i
mluvním projevu v běžném životě

•

Učivo
- rozšiřování hlasového rozsahu na vhodném hudebním materiálu
(písně nejrůznějšího původu a druhu)
- jednohlasý i vícehlasý zpěv
- diatonické postupy v dur i moll tóninách
- způsoby nápravy hlasové nedostatečnosti
- transpozice, melodie
- orientace v notovém záznamu vokální skladby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

napravování hlasové nedostatečnosti

Psychohygiena

diskuse o různých druzích a původech písní

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

hra na hudební nástroj dle jejich původu,
typizace hudebních nástrojů, materiál

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

hra na hudební nástroj dle jejich původu,
typizace hudebních nástrojů, materiál

Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sborový zpěv

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

přesahy z učebních bloků:

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

žák:
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

•

Učivo
- pokusy o nástrojovou reprodukci melodie i rytmu
- používání Orffova instrumentáře
- tvorba doprovodů pro dramatické projekty
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí
hudebního nástroje
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5.7.1  Hudební výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyjadřování hudby popisem představ a
myšlenek, melodizace vlastních textů

Kreativita

vyjadřování hudby popisem představ a
myšlenek, melodizace vlastních textů

Komunikace

vyjadřování hudby popisem představ a
myšlenek, melodizace vlastních textů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

návštěva koncertu se specifickou tématikou

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

návšrěva koncertu se specifickou tématikou

Kulturní diference

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse, zhodnocení hudby zprostředkované
médii

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity

přesahy z učebních bloků:

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná některé z tanců různých stylových období•
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
a na základě hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu

•

Učivo
- pohybové vyjádření tanců různých epoch, a to jak z oblasti
artificiální i nonartificiální hudby
- pohybové vyjádření hudebně vyjadřovacích prostředků
a hudebního kontrastu
- pohybová improvizace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

exhibice vlastních i převzatých pohybových
kreací

Sebepoznání a sebepojetí

exhibice vlastních i převzatých pohybových
kreací

Seberegulace a sebeorganizace

exhibice vlastních i převzatých pohybových
kreací

Kreativita

exhibice vlastních i převzatých pohybových
kreací

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

diskuse o typických národních tancích a
jejich ztvárnění

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

diskuse o typických národních tancích a
jejich ztvárnění

Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse o typických národních tancích a
jejich ztvárnění

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Uplatňování subjektivity

Tělesná výchova

Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Gymnastika
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná některé z tanců různých stylových období•
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

•

porovnává slyšenou hudbu z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami

•

Učivo
- letmý přehled hudebních dějin od nejstarších dob až po dvacáté
století v oblasti světové artificiální hudby
- hudební formy
- nejvýznamnější autoři z přehledu dějin
- mezníky nonartificiální hudby ve světovém měřítku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

referáty a ptrezentace o hudebních
skladatelích

Poznávání lidí

referáty a ptrezentace o hudebních
skladatelích

Komunikace

referáty a ptrezentace o hudebních
skladatelích

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

referáty a ptrezentace o hudebních
skladatelích

Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

prezentace vlastních hudebních děl

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

koncerty se specifickou tématikou

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

koncerty se specifickou tématikou

Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse ochování lidí na koncertech

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

analýza hudebních klipů a jejich vliv na
pozorovatel

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

analýza hudebních klipů a jejich vliv na
pozorovatel

Fungování a vliv médií ve společnosti

analýza hudebních klipů a jejich vliv na
pozorovatel

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Uplatňování subjektivity

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

Výtvarné činnosti

Experimentální kresba a malba

5.7.2  Výtvarná výchova

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

1 1 2 2 1

 339
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 1 2

Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova na 1. stupni napomáhá rozvíjet aktivním způsobem vlastní citový prožitek a vede žáky k poznání okolního světa. Vychází

z tvůrčí činnosti. Hledá souvislost mezi jednotlivými druhy umění. Rozvíjí dětskou fantazii. Výtvarná výchova přispívá k rozvoji osobnosti,

k výchově sebevědomí i sebekritičnosti, k výchově tolerance a sounáležitosti. Je zde propojována smyslová, citová a myšlenková složka

dětské psychiky. Přispívá k seberealizaci žáků, kultivuje jejich projev a utváří jejich žebříček uměleckých hodnot.

Na 2. stupni žáci pracují více  s obraznými  znakovými systémy, a více uplatňují  své názory, postřehy, využívají při práci i nejnovější

informační a komunikační technologie. Učí se kriticky hodnotit svou  tvorbu i tvorbu ostatních, ale i  tolerovat odlišné výtvarné vyjádření.

Přistupují k uměleckým dílům jako k možnosti komunikace a poznání.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

Výuka je realizována také prostřednictvím projektového vyučování ( projekt S paletou do minulosti) ve všech ročnících druhého stupně.

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Komunikace

Mezilidské vztahy

Poznávání lidí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

Kulturní diference

Tématické okruhy

Etnický původ

Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• učí se přijímat jedinečnost a odlišnost ostatních

• Kompetence pracovní

• v rámci svých možností si připravuje a udržuje v pořádku pracovní prostor a pracovní

pomůcky

1. Malba
Očekávané výstupy

žák:
získává teoretické a praktické dovednosti a poznatky v oblasti
výtvarných prostředků

•

pojmenovává barvy•
experimentuje s barvami a jejich mísením•

Učivo
- teorie malby, hry s barvami, mísení barev.

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

mísení barev, hra s barvou

Rozvoj schopností poznávání

časové rozvržení práce

Psychohygiena

využití barev k vyjádření nálady, situace a
pocitů

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Kresba
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se zvládat výtv. výrazové prostředky v oblasti kresby•
poznává vlastnosti kresebných materiálů•

Učivo
- pokusy s vedením linie, šrafováním, rytmické řešení plochy
s využitím různých kresebných prvků.
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vnímání jednoduchých kresebných útvarů

Rozvoj schopností poznávání

vyjádření svých pocitů kresbou

Kreativita

sdělení svých pocitů kresbou

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Modelace
Očekávané výstupy

žák:
projevuje smysl a cit pro prostorové jevy, pro modelaci z různých
materiálů

•

rozvíjí své prostorové  vidění a cítění a své výtv. vyjadřování na
základě svého pozorování prostorových jevů a vztahů

•

Učivo
- výtvarné modelační materiály
- tvarování papíru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využití přírodnin z vycházky pro prostorové
vyjádření

Rozvoj schopností poznávání

tvarování z modelíny

Sebepoznání a sebepojetí

rozvržení práce

Psychohygiena

tvarování předmětů

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Uspořádání objektů do celků
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se manipulovat a experimentovat s objekty, vnímá
barevnost, plochu, tvar, prostor

•

Učivo
- dotváření a kombinování
- drobný materiál, textil, předměty denní potřeby, druhotné materiály

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sestavení městečka z krabiček - týmová
práce

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a svět práce

1. ročník
Konstrukční činnosti

přesahy z učebních bloků:

5. Výtvarné prožívání přírody
Očekávané výstupy

žák:
v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, seznamuje se s přírod.
materiály

•

Učivo
- pozorování přírodních útvarů
- dotváření a kombinace přírodních a umělých materiálů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

figurky z přírodnin

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Rozmanitost přírody
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

6. Imaginace
Očekávané výstupy

žák:
vnímá výtv. vyjádření všemi smysly -vizuálně, hapticky, pohybově•
výtvarně vyjadřuje své poznatky o světě lidí•

Učivo
- výtvarné vyjadřování vztahů ve světě člověka, smyslového
vnímání, pocitů a představ
- prožitkové aktivity

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

barevné vyjádření pocitů

Sebepoznání a sebepojetí

barevné vyjádření pocitů

Psychohygiena

výtvarné vyjádření pocitů

Kreativita

výtvarné vyjádření svého přání

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Aktivní práce s výtvarným dílem
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se organizovat vlastní výtv. tvorbu•
své výtv. vyjádření využívá ke komunikaci a sdělení•

Učivo
- setkávání s uměleckými díly
- kombinované techniky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

návštěva galerie, reflexe z návštěvy

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Ilustrace, ilustrátoři
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s ilustrátory a pokouší se rozlišit jejich výtv.
vyjadřování

•

Učivo
- ilustrátoři dětské knihy, význam ilustrace a její vztah k literárnímu
textu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba, architektura
Očekávané výstupy

žák:
poznává různé výtvarné formy, krásu v životě lidí interpretuje
podle svých schopností a dovedností

•

Učivo
- hračka, loutka, maňásek
- lidová řemesla
- architektura města
- výstavy a galerie, regionální památky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

seznámení se s krajovými zvyky Vánoc a
Velikonoc

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Lidé a čas

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

návštěva aktuálních výstavGalerie Františka

Drtikola

•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

1. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• učí se přijímat jedinečnost a odlišnost ostatních

• Kompetence pracovní

• učí se zodpovědnosti za vykonanou práci

1. Malba
Očekávané výstupy

žák:
získává teoretické a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými
prostředky, učí se zvládat techniku malby

•

zvládá malý barevný rozsah•

Učivo
- teorie malby, hry s barvami, mísení barev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pokusy s barvami v určité barevné tónině

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Kresba
Očekávané výstupy

žák:
učí se pracovat s různými kresebnými materiály, učí se zvládat výt.
výrazové prostředky v oblasti kresby

•

Učivo
- pokusy s vedením linie, šrafováním, rytmické řešení plochy
s využitím různých kresebných prvků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pokusy s linií, šrafování na ploše

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Modelace
Očekávané výstupy

žák:
projevuje smysl a cit pro prostorové jevy, pro modelaci z různých
materiálů

•

rozvíjí své prostorové vidění a cítění a své výt. vyjadřování na
základě svého pozorování prostorových jevů a vztahů

•

seznamuje se s proporcemi objektů•

Učivo
- výtvarné modelační materiály
- tvarování papíru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

výrobky na jarmark, dárky

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

4. Uspořádání objektů do celků
Očekávané výstupy

žák:
manipuluje a experimentuje s objekty, vnímá a zpracovává
barevnost, plochu, tvar, prostor

•

Učivo
- dotváření a kombinování
- drobný materiál, textil, předměty denní potřeby, druhotné materiály

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Výtvarné prožívání přírody
Očekávané výstupy

žák:
projevuje své vlastní zkušenosti, učí se manipulovat s přírodními
materiály, experimentuje s jejich kombinováním a dotvářením

•

Učivo
- pozorování přírodních útvarů
- dotváření a kombinace přírodních a umělých materiálů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

kombinování přírodních a jiných materiálů v
ročních obdobích

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

kombinování přírodních a jiných materiálů v
ročních obdobích

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Rozmanitost přírody

6. Imaginace
Očekávané výstupy

žák:
využívá své fantazie založené na smyslovém vnímání•
pokouší se výtvarnými výrazovými prostředky vyjádřit svůj vztah
ke světu lidí

•

Učivo
- výtvarné vyjadřování vztahů ve světě člověka, smyslového
vnímání, pocitů a představ
- prožitkové aktivity

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření fantazijních abstraktních výkresů

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Aktivní práce s výtvarným dílem
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se organizovat vlastní výtvarnou tvorbu•
své výt. vyjádření využívá ke komunikaci a sdělení•

Učivo
- setkávání s uměleckými díly
- kombinované techniky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Ilustrace, ilustrátoři
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s dalšími ilustrátory a pokouší se rozlišit jejich výt.
vyjadřování

•

vytváří své vlastní ilustrace příběhů, vyprávění a pohádek•

Učivo
- ilustrátoři dětské knihy, význam ilustrace a její vztah k literárnímu
textu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Čtení a literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

2. ročník
Čtení a literární výchova
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

2. ročník

9. Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba, architektura.
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s druhy ( žánry) současného a historického výt.
umění včetně umění lidového, užitého a architektury

•

Učivo
- hračka, loutka, maňásek
- lidová řemesla
- architektura města
- výstavy a galerie, regionální památky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

návštěva výstav, hornického domku

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Lidé a čas

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

návštěva aktuálních výstavGalerie Františka

Drtikola

•

3. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence pracovní

• uvědomuje si zodpovědnost za vykonanou práci

• osvojuje si pracovní návyky, dbá na pořádek, pomůcky a domácí přípravu

1. Malba
Očekávané výstupy

žák:
vyvozuje elementární poznatky o vlastnostech barev, zvládá
mísení, uplatňuje barevné zákonitosti (kontrast, barvy teplé,
studené, tmavé)

•

Učivo
- teorie malby, hry s barvami, mísení barev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění relaxace při práci

Seberegulace a sebeorganizace

využití barev k vyjádření svých pocitů a
nálad

Psychohygiena

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

rozhovor o problémech životního prostředí

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

3. ročník
At school (ve škole)

2. Kresba
Očekávané výstupy

žák:
pracuje s kresebnými materiály, zkouší a ověřuje jejich výrazové
možnosti

•

orientuje se v ploše, uplatňuje znalosti v uspořádání linie•

Učivo
- pokusy s vedením linie, šrafováním, rytmické řešení plochy
s využitím různých kresebných prvků
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

kresba linie, tvoření lineárních návrhů

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Modelace
Očekávané výstupy

žák:
porovnává modelační materiály, využívá je pro své výt.
vyjadřování

•

projevuje své vlastní zkušenosti•
vnímá tvar hapticky i vizuálně•

Učivo
- výtvarné modelační materiály
- tvarování papíru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

relaxace při práci, tvorba plastik

Psychohygiena

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

skládání origami

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Uspořádání objektů do celků
Očekávané výstupy

žák:
manipuluje a experimentuje s objekty, vnímá a zpracovává
barevnost, plochu, tvar, prostor

•

využívá své fantazie k využití různého materiálu, podává návrhy
na možnosti tvorby

•

Učivo
- dotváření a kombinování
- drobný materiál, textil, předměty denní potřeby, druhotné materiály

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

3. ročník
Konstrukční činnosti

5. Výtvarné prožívání přírody
Očekávané výstupy

žák:
výtvarně zpracovává přírodní materiál•
výtvarně a s využitím různých technik vyjadřuje svůj vztah k
přírodě

•

Učivo
- pozorování přírodních útvarů
- dotváření a kombinace přírodních a umělých materiálů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

kombinované techniky s využitím přírodnin

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Rozmanitost přírody

6. Imaginace
Očekávané výstupy

žák:
vysvětluje výsledky své tvorby podle svých schopností, představ a
zaměření

•

pokouší se výt. výrazovými prostředky vyjádřit svůj vztah ke světu
lidí

•

Učivo
- výtvarné vyjadřování vztahů ve světě člověka, smyslového
vnímání, pocitů a představ
- prožitkové aktivity
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

barevné vyjádření hudby

Psychohygiena

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

ilustrace k českým a cizím pohádkám

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Aktivní práce s výtvarným dílem
Očekávané výstupy

žák:
organizuje vlastní výt. tvorbu•
na základě svých zkušeností kombinuje různé techniky a materiály•

Učivo
- setkávání s uměleckými díly
- kombinované techniky

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledávání uměleckých děl v mediích

Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

pokus o vhodný výběr výtvarných děl

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Ilustrace, ilustrátoři.
Očekávané výstupy

žák:
vytváří své vlastní ilustrace příběhů, vyprávění a pohádek•
používá vlastní vybrané techniky a materiály•

Učivo
- ilustrátoři dětské knihy, význam ilustrace a její vztah k literárnímu
textu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Čtení a literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

3. ročník
Čtení a literární výchova

9. Volné a užité výtv. umění, lidová tvorba, architektura.
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s druhy (žánry) současného a histor. umění včetně
umění lidového, užitého a  architektury, provádí jednoduché
srovnání

•

Učivo
- hračka, loutka, maňásek
- lidová řemesla
- architektura města
- výstavy a galerie, regionální památky

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

tvorba plakátu na dané téma

Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

tvorba plakátu na dané téma

Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba plakátu k ochraně životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Lidé a čas

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Lidé a čas

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

návštěva aktuálních výstavGalerie Františka

Drtikola

•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

3. ročník

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence občanské

• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot

• Kompetence pracovní

• uvědomuje si zodpovědnost za vykonanou práci

1. Malba
Očekávané výstupy

žák:
je schopen uplatňovat a zdokonalovat teoretické a praktické
poznatky a dovednosti, zvládá malbu a kombinace barev

•

Učivo
- Goethův barevný kruh
- barevné zákonitosti,barevné kontrasty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Kresba, grafika
Očekávané výstupy

žák:
experimentuje s druhy linie, s plochou, barevností, snaží se řešit
úlohy dekorativního charakteru (symetrie, asymetrie)

•

orientuje se v barevné kompozici•
kombinuje linie v plošném vyjádření•

Učivo
- linie a její druhy
- dekorativní tvorba
- hry a tvorba s písmeny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvoření lineárních návrhů

Psychohygiena

tvoření lineárních návrhů

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

desing - reklamy, časopisy

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Modelace
Očekávané výstupy

žák:
využívá své znalosti v oblasti modelačních materiálů•
rozvíjí své prostorové vidění a cítění, ověřuje si výtv. výraz vlastní
činností

•

pozoruje prostorové jevy a vztahy a snaží se je výtvarně zpracovat•

Učivo
- modelace a prostorové iluze
- organický a geometrický tvar
- modelování dle skutečnosti, proporce
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba plastik

Seberegulace a sebeorganizace

tvorba plastik

Kreativita

sdělování svých pocitů a představ - vlastní
tvorba

Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

napodobování reálných tvarů - budova,
člověk

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Uspořádání objektů do celků
Očekávané výstupy

žák:
poznává a využívá různé způsoby uměleckého vyjádření
skutečnosti a způsoby výtv. zobrazení prostorových jevů a vztahů

•

manipuluje s objekty, učí se je umístit do prostoru•

Učivo
- jednoduché kombinování a konstruování
- drobný materiál
- předměty denní potřeby
- druhotný materiál
- svět techniky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

konstrukce ze stavebnic a druhotného
materiálu

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

návrh využití druhotného odpadu

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

4. ročník
Konstrukční činnosti

5. Výtvarné prožívání přírody
Očekávané výstupy

žák:
využívá své poznatky a znalosti z pozorování v přírodě, zkouší
použít k výtv. vyjádření přírody různé výtv. oblasti a techniky

•

Učivo
- dotváření, zpracování a kombinování přírodních materiálů
- kresba, malba, modelace, frotáže, obtisky
- práce se dřevem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

kombinovaná technika s využitím přírodnin

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Rozmanitost přírody

6. Imaginace
Očekávané výstupy

žák:
poznává svůj vnitřní život i okolní svět prostřědnictvím umění•
svůj expresivní volný výtv. projev doplňuje pozorováním
skutečnosti

•

Učivo
- prožitkové aktivity
- výtvarný přepis pocitů a prožitků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

barevné vyjádření hudby

Kreativita

barevné vyjádření hudby

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

4. ročník

7. Volné a užité výtv. umění, architektura
Očekávané výstupy

žák:
osvojuje si poznatky o různých způsobech uměleckého vyjádření
skutečnosti v malbě, sochařství, volné grafice, v zobrazování
prostorových jevů a vztahů

•

seznamuje se s druhy (žánry) současného a hist. výtv. umění•

Učivo
- druhy výt. umění
- lidové umění
- oděvní kultura, desing
- architektura
- výtvarné akce - galerie, výstavy
- regionální památky

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

galerie, výstavy

Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

4. ročník
Čtení a literární výchova

Člověk a jeho svět

Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

návštěva aktuálních výstavGalerie Františka

Drtikola

•

5. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• zúčastňuje se různých soutěží

• Kompetence sociální a personální

• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti

• Kompetence občanské

• podílí se na kulturním dění, odsuzuje vandalství

• Kompetence pracovní

• uvědomuje si zodpovědnost za vykonanou práci

1. Malba
Očekávané výstupy

žák:
je schopen uplatňovat a zdokonalovat teoretické a praktické
poznatky a dovednosti

•

zvládá malbu a kombinace barev•
rozvíjí svůj smysl pro originalitu a vlastní výt. výraz•

Učivo
- Goethův barevný kruh
- barevné zákonitosti,barevné kontrasty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využití barev k vyjádření ročního období

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

tvorba plakátů

Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

2. Kresba, grafika
Očekávané výstupy

žák:
experimentuje s druhy linie, s plochou, barevností, snaží se řešit
úlohy dekorativního charakteru (symetrie, asymetrie)

•

orientuje se v barevné kompozici•
kombinuje linie v plošném vyjádření•
využívá vlastnosti různých materiálů•
seznamuje se s funkcí písma (sdělovací, výtvarná)•
získává poznatky o základní graf. tvorbě•

Učivo
- linie a její druhy
- dekorativní tvorba
- hry a tvorba s písmeny

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba kalendářů

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Modelace
Očekávané výstupy

žák:
rozvíjí své prostorové vidění a cítění, ověřuje si výt. výraz vlastní
činností

•

pozoruje prostorové jevy a vztahy a snaží se je výtvarně zpracovat•
využívá svých znalostí a dovedností ke zpracování modelačních
materiálů

•

seznamuje se dále s proporcemi objektů•

Učivo
- modelace a prostorové iluze
- organický a geometrický tvar
- modelování dle skutečnosti, proporce
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

modelace města

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Uspořádání objektů do celků
Očekávané výstupy

žák:
zajímá se o výt. využití a zpracování netradičních materiálů z
dalších oblastí

•

využívá netradiční materiály a předměty•
rozlišuje užitkovou, materiální, technickou a estetickou stánku
předmětů

•

Učivo
- jednoduché kombinování a konstruování
- drobný materiál
- předměty denní potřeby
- druhotný materiál
- svět techniky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

experimentování s druhotným odpadem

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk a svět práce

5. ročník
Konstrukční činnosti

5. Výtvarné prožívání přírody
Očekávané výstupy

žák:
využívá své poznatky a znalosti z pozorování v přírodě, zkouší
použít k výt. vyjádření přírody různé výt. oblasti a techniky

•

nalézá přírodní a umělecké formy, rozvíjí představivost•

Učivo
- dotváření, zpracování a kombinování přírodních materiálů
- kresba, malba, modelace, frotáže, obtisky
- práce se dřevem
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

5. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

kresba, malba znečištěné a neznečištěné
přírody

Ekosystémy

kresba, malba znečištěné a neznečištěné
přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Rozmanitost přírody

6. Imaginace
Očekávané výstupy

žák:
komunikuje o obsahu svých děl, pokouší se využít komunikační
účinky svého díla pro své nejbližší vztahy

•

Učivo
- prožitkové aktivity
- výtvarný přepis pocitů a prožitků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

výtvarné vyjádření pocitů a nálad

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Volné a užité výtv. umění, architektura
Očekávané výstupy

žák:
učí se chápat vztah umění a skutečnosti•
kultivuje své schopnosti tento svět citlivě vnímat , objevovat a
chránit

•

srovnává druhy ( žánry) současného a hist. výt. umění•
porovnává znaky pokleslé tvorby, kýče, podbízivosti•

Učivo
- druhy výt. umění
- lidové umění
- oděvní kultura, desing
- architektura
- výtvarné akce- galerie, výstavy
- regionální památky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

kresba části budov dle slohů

Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

seznamování a porovnávání tradic a zvyků

Jsme Evropané

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

návštěva galerie

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

5. ročník
Komunikační a slohové útvary

Člověk a jeho svět

Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

návštěva aktuálních výstavGalerie Františka

Drtikola

•
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• spolupracuje ve skupině spolu s učitelem a s ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev či hudební projev

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• je schopen připravit si a udržovat v pořádku pracovní prostor a pracovní pomůcky tak, aby

byla zajištěna jejich funkčnost

1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Očekávané výstupy

žák:
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání,
uplatňuje osobitý přístup k realitě

•

užívá vizuálně obrazových vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům•
využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění a umí
uplatňovat v praktickém životě základy dobrého vkusu

•

Učivo
- dojmy a prožitky vyjádřené barevnou linií v plošné kompozici
- rozvíjení smyslové citlivosti
- souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů, např. hmat
- reliéfní autoportrét, sluch - výtvarné zpracování hudebních motivů
- plastická tvorba - tvary ze zmačkaného papíru, modelování z hlíny,
drátu, sádry …
- tematické práce - Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty,
vkusná výzdoba interiéru
- dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace barev
a pravidelného střídání lineárních symbolů
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení smyslů pomocí barevných linií v
plošné kompozici

Rozvoj schopností poznávání

získávání pzitivního naladění mysli při
zapojení hmatu a sluchu

Psychohygiena

kreativní řešení výzdoby interieru v době
svátků

Kreativita

vedení a organizace skupiny při výzdobě
interieru

Kooperace a kompetice

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání evropských zvyků a tradicí

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Chemická praktika

9. ročník
Proč jsou látky barevné

Hudební výchova

6. ročník
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

2. Uplatňování subjektivity
Očekávané výstupy

žák:
správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy•
umí využívat znalostí barev  k osobitému výtvarnému vyjádření•
dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření•
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků

•

orientuje se v jednoduchých grafických technikách•

Učivo
- malba, dělení barev: vodové, anilinové, temperové a olejové –
ředitelné vodou, terpentýn
- přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové), člověk, náš
svět, vesmír, bytosti, události
- základní nauka o perspektivě -(perspektiva paralelní a šikmá),
umístění postav na plochu, velikost objektů
- postava – vyjádření základních proporcí a pohybu lidské postavy
- zisk z výšky – monotyp, papírotisk

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zvládání samostatné výtvarné činnosti,
nápaditě a originálně kreslí, maluje a
modeluje

Kreativita

poznávání sebe samého prostřednictvím
abstraktního umění

Sebepoznání a sebepojetí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

výtvarné zpracování základních
environmentálních témat

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Hudebně pohybové činnosti

3. Ověřování komunikačních účinků
Očekávané výstupy

žák:
k tvorbě užívá některých z metod současného výtvarného umění  -
počítačová grafika, fotografie

•

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti

•

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby•

Učivo
- třetí prostor budovaný liniemi
- základní práce s www stránkami, program malování,
základní úprava fotografií
- práce s uměleckým dílem
- období pravěku a starověku
- na příkladech konkrétních výtvarných děl vyhledávat
a srovnávat různé způsoby uměleckého vyjadřování
- vliv zobrazených vzorů
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využívání řečí těla, zvuků a slov k základní
výtvarné modelaci

Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání forem pozorováním uměleckých
děl (evropské umění pravěku a starověku)

Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

navštěva galerie, poznávání rozdílných
uměleckých kultur světa

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Dějepis

6. ročník
Počátky lidské společnosti
Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury

přesahy z učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Prezentační program (Powerpoint)

7. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• využívá různé informační zdroje

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Očekávané výstupy

žák:
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání,
uplatňuje osobitý přístup k realitě, uvědomuje si možnost
kompozičních přístupů a postupů

•

užívá vizuálně obrazových vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

rozliší působení vizuálně obrazového vyjádření v rovině
smyslového účinku

•

správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy•
výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům•

Učivo
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - kresebné etudy - objem, tvar,
linie - šrafování
- rozlišení světla a stínu pozorovaných předmětů = vyjádření
světlostín a barevné kvality
- experimentální řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování,
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru - horizontála,
vertikála, kolmost, střed, symetrie, asymetrie, dominanta)
- rozvíjení smyslové citlivosti
- přenášení prostoru na plochu – kresba i malba
- kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků
- barevné vyjádření = uplatnění expresívní a emocionální funkce
barvy
- tematické práce - Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty,
vkusná výzdoba interiéru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

uvažování prostřednictvím smyslového
vnímání o výtvarných dílech

Rozvoj schopností poznávání

vytváření abstraktního obrazu v rámci
různých výtvarných technik a sebepoznání

Sebepoznání a sebepojetí

získávání dovednosti pro pozitivní naladění
mysli při modelaci

Psychohygiena

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyprávění o kulturách jiných zemí (po exkurzi
v galerii)

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Kvádr, krychle

7. ročník
Hranoly

Výchova k občanství a ke zdraví

Člověk a kultura
Fyzika

Světelné jevy
Hudební výchova

Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Hranoly

Chemická praktika

9. ročník
Proč jsou látky barevné

Hudební výchova

7. ročník
Poslechové činnosti

2. Upaltňování subjektivity
Očekávané výstupy

žák:
hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací•
rozliší působení vizuálně obrazového vyjádření v rovině
subjektivního a sociálně utvářeného i symbolického obsahu

•

využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění•
vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti
a originality

•

užívá vizuálně obrazového vyjádření k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

•

orientuje se v jednoduchých grafických technikách•
užívá perspektivních postupů•

Učivo
- odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly - využití ve
volné tvorbě i praktickém užití (např. oděv, vzhled interiéru)
- naučit se citlivě vnímat okolní skutečnost uměleckou
i mimouměleckou
- mluvíme o dekorativní a prostorové funkci žákovské tvorby
- písmo - styly a druhy písma
- plakátová tvorba, obaly, přebaly knih, CD …
- vlastní prožívání – nálada, vyjádřená barevnou plochou nebo do
určitého tvaru
- uplatnění subjektivity ve vizuálně obrazového vyjádření
- papírotisk, linoryt
- základy perspektivy, odkaz na renesanci, uplatnění v krajinomalbě
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání lidských smyslů, experimentální
malba, učení smyslového vnímání

Rozvoj schopností poznávání

samostatné řešení výtvarných problémů (
kresba, malba, grafika, modelování)

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zařazení environmentálních námětů (moře,
město, les) do drobných tématických
projektů

Ekosystémy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

práce s internetem, příspěvky na školní
stránky (výtvarné práce dětí)

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Majetek v našem životě

Hudební výchova

Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Dramatická výchova

Dramatická a inscenační tvorba

3. Ověřování komunikačních účinků
Očekávané výstupy

žák:
užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, vývoji
a vztazích

•

uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů
interpretace vizuálně obrazového vyjádření

•

seznamuje se s některými netradičními výtvarnými postupy•
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti

•

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby•

Učivo
- událost - originální dokončení situace)
- vyprávění výtvarnými prostředky
- vytváříme comicsové příběhy = kolorovaná perokresba
- práce s uměleckým dílem
- experimenty s reprodukcemi um. děl - hledání detailu, základních
geometrických tvarů, skládání, deformování, dotváření kresbou
a barvou atd…
- k tvorbě užívá některých z metod současného výtvarného umění -
počítačová grafika, fotografie
- práce s uměleckým dílem
- období gotiky a renesance
- na příkladech konkrétních výtvarných děl vyhledávat a srovnávat
různé způsoby uměleckého vyjadřování
- vliv zobrazených vzorů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

kreativní zacházení s uměleckým dílem

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

srovnávání evropských výtvarných děl

Jsme Evropané

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse o vlivu medií na výtvarné umění

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

7. ročník
Literární výchova

Informatika

6. ročník
Prezentační program (Powerpoint)

8. ročník
Prezentační program (Powerpoint)

Dějepis

7. ročník
Křesťanství a středověká Evropa
Objevy a dobývání, počátky nové
doby

přesahy z učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Prezentační program (Powerpoint)

Dramatická výchova

7. ročník
Recepce a reflexe dramatického
umění
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti

učení a zlepšení organizace práce

• porovnává dosažené výsledky

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• zúčastňuje se různých soutěží

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• vyhledává informace z oblasti umění a zpracovává je

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Očekávané výstupy

žák:
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání,
uplatňuje osobitý přístup k realitě, užívá vizuálně obrazového
vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností

•

užívá vizuálně obrazových vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační
kontext vlastního vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a
experimentuje s nimi

•

Učivo
- kresebné etudy
- etuda s linií jako výtvarným prostředkem
- různé typy zobrazení (podhledy, rovnoběžné promítání)
- rozvíjení smyslové citlivosti
- souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů
- práce s netradičními materiály

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

relaxování při malbě a kresbě

Psychohygiena

zvládání samostatné výtvarné činnosti,
nápaditě a originálně maluje a modeluje

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Konstrukční úlohy

Hudební výchova

Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Konstrukční úlohy

Chemická praktika

9. ročník
Proč jsou látky barevné

Hudební výchova

8. ročník
Vokální činnosti
Instrumentální činnosti

Praktické činnosti

Práce s technickými materiály
Technická výchova

Práce s technickými materiály
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

8. ročník

2. Uplatňování subjektivity
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se ve složitějších grafických technikách•
rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů•
správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor•
užívá složitějších  perspektivních postupů•
správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a vrství
barvy

•

Učivo
- hlubotisk, složitější papírotisk
- např. tematické práce - Vánoce, Velikonoce - jak se slaví v jiných
zemích
- písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky – upoutávky,
pozvánky, plakáty
- zdokonalování technik kresby - způsoby stínování, kontrast
- objemové vyjádření námětu barvami - doplňkové a lomené barvy,
valéry, barvy podobné a příbuzné
- subjektivní barevná škála

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

poznávání, výtvarné zpracovávání a
zasazování regionální barokní architektury
do evropského kontextu

Evropa a svět nás zajímá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

plánování a organizování vlastního času při
hodině

Seberegulace a sebeorganizace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

výtvarné zpracovávání námětů souvisejících
s vlastním regionem, památkami

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

příspěvky do školního časopisu

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Informace a komunikace
Textový editor (Word)
Souborové manažery

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Naše vlast

Fyzika

7. ročník
Světelné jevy

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

8. ročník
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

3. Ověřování komunikačních účinků
Očekávané výstupy

žák:
k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění a
digitálních médií - počítačová grafika, fotografie

•

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti

•

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby•

Učivo
- práce s uměleckým dílem
- teoretické práce - Baroko, Rokoko klasicismus, umění 19.
století - na příkladech konkrétních výtvarných děl 
  vyhledávat a srovnávat různé způsoby uměleckého
vyjadřování
- vliv zobrazených vzorů
 

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

diskuse o zážitcích z cest po Evropě,
galeriích, muzeích

Evropa a svět nás zajímá

porovnávání zdrojů evropské a národní
kultury

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Informace a komunikace

Informatika pro pokročilé

Internet
Dějepis

Objevy a dobývání, počátky nové
doby
Modernizace společnosti

přesahy z učebních bloků:

Dramatická výchova

8. ročník
Recepce a reflexe dramatického
umění
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5.7.2  Výtvarná výchova
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti

učení a zlepšení organizace práce

• porovnává dosažené výsledky

• Kompetence k řešení problémů

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• samostatně řeší problematiku subjektivního vnímání uměleckých děl

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů

• využívá znalostí a zkušeností z oblasti umění pro rozvoj vlastní osoby, případně pro svou

přípravu na svou budoucí profesi

1. Rozvíjení smyslové citlivosti
Očekávané výstupy

žák:
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání,
uplatňuje osobitý přístup k realitě

•

užívá vizuálně obrazových vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování•
užívá vizuálně obrazového vyjádření k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

•

Učivo
- techniky kresby - tužka, perko, uhel, rudka
- dynamická kresba, např. kruh, koloběh vody, zátiší s jablky, kresba
hlavy
- reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly
- převádění pocitů těla na obrazové znaky s hledáním vzájemných
souvislostí
- práce v plenéru, krajinomalba
- vytváření obrazových znaků na základě fantazie, kombinací
představ a znalostí - rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké vrstvy
představivosti znaky pocházejí 
- asambláže – netradiční výtvarné vyjádření vlastních názorů,
myšlenek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

relaxování při výtvarných počinech

Psychohygiena

cvičení pozornosti a soustředění při práci s
drobnými materiály

Rozvoj schopností poznávání

samostatné zvládání složitější výtvarné
činnosti

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Chemická praktika

9. ročník
Proč jsou látky barevné
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5.7.3  Dramatická výchova
Učební osnovy

9. ročník

2. Uplatňování subjektivity
Očekávané výstupy

žák:
využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření

•

orientuje se v složitějších grafických technikách•
zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a
neobvyklé situace, kompozice

•

Učivo
- komplementární barvy - textura
- užitá grafika
- grafika = tisk z hloubky, tisk z plochy ( složitější papírotisk ), druhy
technik pro ilustraci literárních děl
- prostorová tvorba – modelování, kresba architektury skutečné
i imaginární ( složitější perspektiva )
- lineární perspektiva – uplatnění v architektuře

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zvládání samostatné výtvarné činnosti

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba školního časopisu

Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

9. ročník
Literární výchova

Matematika

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy

Fyzika

7. ročník
Světelné jevy

přesahy z učebních bloků:

Dramatická výchova

9. ročník
Dramatická a inscenační tvorba

3. Ověřování komunikačních účinků
Očekávané výstupy

žák:
k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění -
počítačová grafika, fotografie, animace - a učí se s nimi zacházet

•

užívá vizuálně obrazného vyjádření k zachycení jevů v
proměnách, vývoji a ve vztazích

•

rozlišuje obsah vizuálně obrazného vyjádření uměleckých projevů
současnosti a minulosti, orientuje se v oblastech moderního
umění, porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

•

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby•

Učivo
- reklama a propagační prostředky (obaly, plakáty,
prostředky doplňkové reklamy, jednotlivé propagační
materiály
- společná tematická práce – vyjádření svého postoje
k problematice ekologie - komunikace
- vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn,vše je ve
vzájemném propojení, vztahu = systémy
- práce s uměleckým dílem - umění 1. poloviny 20. století
a 2. poloviny 20. století
- vliv zobrazených vzorů
- práce s internetem - vyhledávání www stránek, získávání
užitečných informací o výtvarném umění
 

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

výtvarné zpracovávání námětů zasazených
do evropských souvislostí

Jsme Evropané

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

výtvarné zpracovávání různých typů
mediálního sdělení (reklama, plakát, ...)

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Prezentační program (Powerpoint)

8. ročník
Informace a komunikace
Prezentační program (Powerpoint)

Dějepis

9. ročník
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět

přesahy z učebních bloků:

Informatika

9. ročník
Tvorba www stránek

Dramatická výchova

Recepce a reflexe dramatického
umění

5.7.3  Dramatická výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.7.3  Dramatická výchova
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
Předmět dramatická výchova (dále jen DV) představuje v rámci základního vzdělání součást oboru UMĚNÍ A KULTURA.

Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu DV poskytují žákyním a žákům  teoretické a  praktické zkušenosti s dramatickou tvorbou.

Dramatické umění používá jako své hlavní prostředky sdělení lidský hlas a lidské tělo. Dramatická výchova umožňuje tyto prostředky

rozvíjet pomocí komunikace s využitím základních somatických dovedností přes psychofyzické jednání až k využití těchto prostředků

k dramatické tvorbě i k jejich uplatnění v běžných životních situacích.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

 
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

Tématické okruhy

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• vlastními slovy vyjádří obsah i význam získaných informací

• Kompetence k řešení problémů

• vyhledává informace z oblasti umění a zpracovává je

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží
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5.7.3  Dramatická výchova
Učební osnovy

7. ročník

• Kompetence komunikativní

• ústní projev je ucelený a srozumitelný

• zapojuje se do diskuse, bere v úvahu názory druhých

• reaguje na smluvené signály a gesta

• ústní projev přizpůsobuje adresátovi i obsahu, ovládá mimiku i gesta

• Kompetence sociální a personální

• spolupracuje ve skupině spolu s učitelem a s ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev či hudební projev

• Kompetence občanské

• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot

• dle svých možností reprezentuje školu

• Kompetence pracovní

• je schopen připravit si a udržovat v pořádku pracovní prostor a pracovní pomůcky tak, aby

byla zajištěna jejich funkčnost

• přistupuje k pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i druhých, ochrany

životního prostředí

• bere na sebe zodpovědnost za vykonanou práci

1. Dramatické jednání
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje
základy hlasové hygieny a správného držení těla

•

propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním
vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a
jednáním u sebe i druhých

•

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem,
ve skupině ), přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí

•

komunikuje přiměřeně situaci•
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními
prosociálními vzory

•

Učivo
- práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení a vedení
loutek, verbální a neverbální komunikace
- vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní
situace
- komunikace v herních situacích a v situacích skupinové
inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení,
  spolupráce
- komunikace ve ztížených podmínkách
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vzájemné poznávání se s ostatními herci

Poznávání lidí

vzájemná pomoc a empatie

Mezilidské vztahy

poznávání základů neverbální komunikace

Komunikace

komunikace a spolupráce se spolužáky

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Dramatická a inscenační tvorba
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou•
přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému
tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá  a plní úkoly, přijímá
zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku

•

Učivo
- nalézání a vyjadřování námětů a témat v dramatických situacích
- práce na loutkové postavě - charakter, motivace, vztahy
- dramaturgie, herecká práce, scénografie, scénografická hudba
a zvuk
- komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe
- stavba divadelní scény, výroba a  údržba loutek
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5.7.3  Dramatická výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

originální uvažování ve stížených
podmínkách

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova

Upaltňování subjektivity

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Vokální činnosti

7. ročník
Vokální činnosti

3. Recepce a reflexe dramatického umění
Očekávané výstupy

žák:
pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní
znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální
tvorbu

•

Učivo
- základní dramatické žánry – pohádka lidová a autorská
- loutkové divadlo jako jeden ze základních divadelních druhů
- současná dramatická umění a média – divadelní, filmová, televizní,
rozhlasová a multimediální tvorba
- vybrané etapy a typy světového a českého loutkového divadla

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

7. ročník
Ověřování komunikačních účinků

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

• uvědomí si vlastní chybu a zjistí její příčinu, nenechá se odradit, hledá a nalézá způsoby

její nápravy

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• Kompetence komunikativní

• určí klíčová slova v textu či promluvě

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• pro zdokonalení svých komunikativních dovedností užívá dostupné multimediální

prostředky

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• Kompetence pracovní

• přistupuje k pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i druhých, ochrany

životního prostředí
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5.7.3  Dramatická výchova
Učební osnovy

8. ročník

1. Dramatické jednání
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje
základy hlasové hygieny a správného držení těla

•

propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním
vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a
jednáním u sebe i druhých

•

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace ( samostatně, s partnerem,
ve skupině ), přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí

•

komunikuje přiměřeně situaci•
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními
prosociálními vzory

•

Učivo
- práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení a vedení
loutek, verbální a neverbální komunikace
- vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní
situace
- komunikace v herních situacích a v situacích skupinové
inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení,
  spolupráce
- komunikace ve ztížených podmínkách
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

samostatné řešení problémů

Rozvoj schopností poznávání

využívání svého myšlení a těla ke zlepšení
dramatického jednání

Sebepoznání a sebepojetí

zařazování specifických komunikačnch
forem (monolog, dialog)

Komunikace

vedení a organizování vlastní malé skupiny

Kooperace a kompetice

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

práce v týmu dle pokynů učitele, inspirace
různýmí mediii

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Dramatická a inscenační tvorba
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou•
přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému
tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá  a plní své úkoly, přijímá
zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku

•

Učivo
- nalézání a vyjadřování námětů a témat v dramatických situacích
- práce na loutkové postavě - charakter, motivace, vztahy
- dramaturgie, herecká práce, scénografie, scénografická hudba
a zvuk
- komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe
- stavba divadelní scény, výroba a  údržba loutek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení vidět věci jinak, psaní netradičních
scénářů

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Recepce a reflexe dramatického umění
Očekávané výstupy

žák:
pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní
znaky; kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální
tvorbu

•

Učivo
- základní dramatické žánry – pohádka lidová a autorská, komedie,
tragedie
- loutkové divadlo jako jeden ze základních divadelních druhů
- současná dramatická umění a média – divadelní, filmová, televizní,
rozhlasová a multimediální tvorba
- vybrané etapy a typy světového a českého loutkového divadla
- výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poznávání národních tradic, her a pohádek

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

8. ročník
Ověřování komunikačních účinků

přesahy z učebních bloků:
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5.7.3  Dramatická výchova
Učební osnovy

8. ročník

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• Kompetence k řešení problémů

• má samostatný a aktivní přístup k řešení problémů

• Kompetence komunikativní

• snaží se formulovat své hodnotící soudy o hudebních i výtvarných uměleckých projevech

• Kompetence sociální a personální

• přispívá k diskusi v oblasti umělecké, respektuje odlišná hlediska

• Kompetence občanské

• sleduje kulturní události v obci

• dle svých možností reprezentuje školu

• Kompetence pracovní

• přistupuje k pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i druhých, ochrany

životního prostředí

• je schopen používat osvojené poznatky v praxi

1. Dramatické jednání
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje
základy hlasové hygieny a správného držení těla

•

propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním
vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a
jednáním u sebe i druhých

•

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace ( samostatně, s partnerem,
ve skupině ), přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí

•

rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními
prosociálními vzory

•

Učivo
- práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení a vedení loutek,
verbální a neverbální komunikace
- vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní situace
- komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a v
situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe
a hodnocení, spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řešení problémů v týmu

Rozvoj schopností poznávání

koordinace vlastního temperamentu, postojů
a hodnot

Sebepoznání a sebepojetí

hodnocení výkonu spolužáka (porovnávání)

Poznávání lidí

spolupráce na psaní scénaře s učitelem

Kooperace a kompetice

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce se spolužáky v rámci
komunikace a organizace tvůrčí skupinové
práce

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

9. ročník

2. Dramatická a inscenační tvorba
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou•
prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní
téma a konflikt

•

přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému
tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá  a plní své úkoly, přijímá
zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku

•

Učivo
- nalézání a vyjadřování námětů a témat v dramatických situacích
- práce na loutkové postavě - charakter, motivace, vztahy
- řešení konfliktu jednáním postav
- řazení dramatických situací v časové a příčné následnosti,
dramatizace literární předlohy
- dramaturgie, herecká práce, scénografie, scénografická hudba
a zvuk
- komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe
- stavba divadelní scény, výroba a  údržba loutek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Uplatňování subjektivity

přesahy z učebních bloků:

3. Recepce a reflexe dramatického umění
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní
prvky dramatu

•

Učivo
- základní stavební prvky dramatu - situace, postava, konflikt, téma,
vrchol, gradace
- základní dramatické žánry – pohádka lidová a autorská, komedie,
tragedie, drama
- loutkové divadlo jako jeden ze základních divadelních druhů
- současná dramatická umění a média – divadelní, filmová, televizní,
rozhlasová a multimediální tvorba
- vybrané etapy a typy světového a českého loutkového divadla

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poznávání vlastního kulturního zakotvení,
tradice české loutkové školy

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

9. ročník
Ověřování komunikačních účinků

přesahy z učebních bloků:

5.7.4  Výtvarné činnosti

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
Výtvarné činnosti umožňují žákům poznávat svůj vnitřní i okolní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího myšlení

výtvarného, sociálního a konstruktivně kritického.

Výtvarné činnosti jsou postaveny na tvůrčích činnostech, tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní

vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Snaží se skrze pochopení vlastní individuality a individuality ostatních

a následnou prácí s nimi a jejich rozvojem o estetizaci života žáků a vnímání kulturního potenciálu soudobé společnosti.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

Výuka je realizována také prostřednictvím projektového vyučování ( projekt Alternativní výtvarné projekty) ve všech ročnících druhého

stupně.
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

Tématické okruhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Základní podmínky života

Ekosystémy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Psychohygiena

Kreativita

Komunikace

Kooperace a kompetice

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ

Tématické okruhy

6. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• spolupracuje ve skupině spolu s učitelem a s ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev či hudební projev

• Kompetence občanské
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

6. ročník

• dle svých možností reprezentuje školu

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• je schopen připravit si a udržovat v pořádku pracovní prostor a pracovní pomůcky tak, aby

byla zajištěna jejich funkčnost

1. Experimentální kresba a malba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje základní
techniky experimentální kresby a malby

•

Učivo
- spontánní kresba na základě sluchového, haptického, chuťového,
čichového, pohybového a vizuálního vjemu
- technika frotáže,
- malba netradičními materiály

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyřešení problému u malby s netradičními
materiály

Rozvoj schopností poznávání

výběr originálních materiálů a jejich
používání

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

2. Prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky prozkoumává základní techniky 3D
experimentální tvorby

•

Učivo
- drobné keramické plastiky modelované v hlíně
- úprava patinováním, glazováním
- práce s papírem a textilem ( např. různé typy koláže )

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

originální práce s papírem a textilem

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

3. Grafické techniky
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje základní
techniky grafické tvorby

•

Učivo
- tisk z výšky
- různé techniky monotypu
- otiskování přírodnin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

originální navrhovámí různých grafických
technik

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

6. ročník

4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:
na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze,
návštěvy výstavy  nebo animace výtvarného díla si vytváří
pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní skutečnost
uměleckou i mimouměleckou

•

Učivo
- seznámení se s funkcí výtvarného díla, jeho prezentací ( význam
a funkce galerie, praktické základy instalace výtvarného díla apod. )

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

návštěvy místních galerií, seznámení se s
funkcí uměleckého díla

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

využívání dovedností týkajících se verbální i
neverbální komunikace v rámci animace
výtvarného díla v galeriích

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• využívá různé informační zdroje

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

7. ročník

1. Experimentální kresba a malba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje složitější
techniky experimentální kresby a malby

•

Učivo
- hry s linií, využití náhody,
- spontánní kresba na základě sluchového, haptického, chuťového,
čichového, pohybového a vizuálního vjemu
- malba netradičními materiály

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vymýšlení originálních způsobů pro
spontálnní výtvarný projev

Kreativita

cvičení svého smyslového vnímání na
základě spontálnní kresby

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

7. ročník
Times and places (časy a místa)

2. Prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky prozkoumává složitější techniky 3D
experimentální tvorby

•

Učivo
- modelování rozměrnějších plastik
- úprava papíru a práce s papírem
- recyklace papíru ( např. muchláž, roláž, dekoláž )
- práce s textilem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování možností pro práci typu
rozměrnějších plastik (v týmu)

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse o recyklaci a obnově přírodních
vzorů

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

6. ročník
Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

3. Grafické techniky
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje složitější
techniky grafické tvorby

•

Učivo
- různé techniky tisku z výšky
( např. linoryt, papíroryt )

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dokončování výtvarných nápadů
prostřednictvím tisku z výšky

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:
na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze,
návštěvy výstavy  nebo animace výtvarného díla si vytváří
pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní skutečnost
uměleckou i mimouměleckou

•

Učivo
- land art a empaketáž
- percepce a interpretace výtvarného díla
- instalace výtvarného díla v krajině
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

využívání ekosystémů (les, pole, vesnice a
atd.) pro výtvarnou techniku land art a
empaktáž

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Člověk a kultura

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti

učení a zlepšení organizace práce

• porovnává dosažené výsledky

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje

• zúčastňuje se různých soutěží

• Kompetence k řešení problémů

• využívá svých předchozích zkušeností,vědomostí a dovedností

• vyhledává informace z oblasti umění a zpracovává je

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů

1. Experimentální kresba a malba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje pokročilé
techniky experimentální kresby a malby

•

Učivo
- příprava vlastní podložky pro kresbu a  malbu,
- kresba a malba netradičními materiály ( např. žloutková tempera,
enkaustika, malba na sklo, na kámen )

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

organizace vlastního času pro přípravu
podložky ke kresbě a malbě

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

8. ročník
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

2. Prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky prozkoumává pokročilé techniky 3D
experimentální tvorby

•

Učivo
- modelování rozměrnějších plastik
- práce s porobetonem či s textilem
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

originální práce s netradičními sochařskými
materiály

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Práce s technickými materiály

přesahy z učebních bloků:

3. Grafické techniky
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje pokročilé
techniky grafické tvorby

•

Učivo
- různé techniky tisku z hloubky ( např. suchá jehla )
- práce na PC, počítačová grafika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dokončování výtvarných nápadů
prostřednictvím tisku z hloubky

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse o vlivu grafických technik
prostřednictvím medií

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:
na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze,
návštěvy výstavy  nebo animace výtvarného díla si vytváří
pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní skutečnost
uměleckou i mimouměleckou

•

Učivo
- zacházení s výtvarným dílem, jeho ochrana
- základy adjustace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

posouzení výtvarného díla a snaha o jeho
objektivní hodnocení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Člověk a kultura

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• využívá výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti

učení a zlepšení organizace práce

• porovnává dosažené výsledky

• Kompetence k řešení problémů

• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům

• samostatně řeší problematiku subjektivního vnímání uměleckých děl

• Kompetence komunikativní

• různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky

• Kompetence občanské

• dle svých možností reprezentuje školu
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5.7.4  Výtvarné činnosti
Učební osnovy

9. ročník

• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její

součástí

• Kompetence pracovní

• podílí se na zpracovávání projektů

• využívá znalostí a zkušeností z oblasti umění pro rozvoj vlastní osoby, případně pro svou

přípravu na svou budoucí profesi

1. Experimentální kresba a malba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje náročné
techniky experimentální kresby a malby

•

Učivo
- malba na textil
- body art
- akční malba

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

navrhování originálních způsobů výtvarného
projevu za pomocí netradičních výtvarných
technik

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Prostorová tvorba
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky prozkoumává náročné techniky 3D
experimentální tvorby

•

Učivo
- práce se sádrou, kovy, dřevem
( např. výroba asambláže )

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

originální řešení výtvarného zpracování
složitějších materiálů

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

navštěvování galerií či muzeí a utváření si
názoru na vliv obce a okolí, umělecké
činnosti místních umělců

Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Grafické techniky
Očekávané výstupy

žák:
na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje náročné
techniky grafické tvorby

•

Učivo
- netradiční techniky tisku z hloubky
- experimentální grafika
- práce na PC, počítačová grafika
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5.8  Člověk a zdraví
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

originální zpracování a experimentování v
oblasti PC grafiky

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse o tvorbě předních regionálních
grafiků

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Praktické činnosti

8. ročník
Využití digitálních technologií

přesahy z učebních bloků:

4. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

žák:
na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze,
návštěvy výstavy  nebo animace výtvarného díla si vytváří
pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní skutečnost
uměleckou i mimouměleckou

•

Učivo
- zpřístupnění výtvarného díla náročnějším způsobem např. vlastní
animace výtvarného díla

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

diskuse ve třídě o tom, jaký vliv má výtvarné
umění na člověka

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Člověk a kultura

přesahy z učebních bloků:

Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno

mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního

prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro

optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z

priorit základního vzdělávání.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro 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,

smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se

seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si

dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou

míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních

hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v

základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o

problematiku zdraví.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v

modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s

tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno

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 aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti

člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do

života školy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je integrován do Výchovy k občanství a ke zdraví,  přináší základní poznání

o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení

všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem

bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací,

5.8  Člověk a zdraví
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5.8  Člověk a zdraví
Učební osnovy

pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a

čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují

a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí

se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a

rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor

Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje

na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž

smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti

pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro

regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování

pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře

zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační

hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého

jednotlivce a jejiích zlepšování - bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.),

které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá

diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich

korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní

tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení,

která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou

zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.

Škola také nabízí volitelný předmět Zdravotní tělesná výchova, z disponibilní časové dotace. Tato nabídka

vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v

dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a

vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v

nevhodné skladbě,

z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání

tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě

potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní

tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých

činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně

zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků.

Od 1. 9. 2017 je realizována povinná plavecká výuka na 1. stupni základní školy v rozsahu nejméně 40 hodin.

Očekávané výstupy mohou být plněny již v 1. obdobím 1. stupně (po 3. ročníku). Povinně musí být splněny s

ukončením výuky v 5. ročníku základní školy.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z

činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách vývoje

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje

a poškozuje

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů

rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst

souvisejících s preventivní ochranou zdraví

- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním

úsilím atd.

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr

partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

i v obci

- zapojováním do fyzických aktivit - různých druhů sportovních činností k utváření základních postojů a návyků

k příznivému ovlivňování osobního zdraví

5.8.1  Tělesná výchova

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

2 2 2 2 2

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2 2

Charakteristika předmětu
Tělesná výchova přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, pochopení hodnoty zdraví prostřednictvím

praktických dovedností.

Do výuky bude na základě obsahu učebního dokumentu školy zařazena výuka plavání. Na základě vhodnosti

aktuální nabídky z hlediska obsahu a souladu s učebním dokumentem školy bude zařazena výuka bruslení,

lyžování apod..

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Tématické okruhy

Rozvoj schopností poznávání
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Sebepoznání a sebepojetí

Psychohygiena

Komunikace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Kooperace a kompetice

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

1. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

1. Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost, organizace a hygiena v TV
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje základní pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi (za
pomoci učitele)

•

reaguje na základní pokyny a gesta učitele•
dovede se samostatně převléknout do cvičebního úboru a umýt se•
ošetří drobné poranění a přivolá pomoc•

Učivo
- smluvené signály a povely, znamení, gesta aj.
- zásady bezpečnosti při TV a sportu
- první pomoc při drobných poraněních a přivolání pomoci
- příprava a úklid nářadí a náčiní
- příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí atd.)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozeznávání vhodných činností

Rozvoj schopností poznávání

dodržování pravidel čestného vystupování

Mezilidské vztahy

správné jednání a vystupování

Hodnoty, postoje, praktická etika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

sportování v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

1. ročník
Člověk a jeho zdraví

2. Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání•
zařazuje do svého režimu zdravotní cvičení a pohybové činnosti
osvojené při TV

•

Učivo
- správné držení těla
- příprava organismu pro různé pohybové činnosti

 379
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

trénování správných návyků držení těla

Sebepoznání a sebepojetí

používání relaxačních cviků k uvolnění těla

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
provede kotoul•
dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní•

Učivo
- pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy nářadí a náčiní
- průpravná gymnastická cvičení
- akrobacie: kotoul vpřed
- přeskok: průpravná cvičení pro nácvik, nácvik odrazu, výskok do
vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu
- kladinka: chůze s dopomocí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provedení jednoduchých tělovýchovných
úkonů

Sebepoznání a sebepojetí

ohleduplnost ke spolužákům

Mezilidské vztahy

posuzuje kvalitu provedených cviků

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

snaha o dokonalost provedených cviků

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Rytmické činnosti s hudbou
Očekávané výstupy

žák:
vyjadřuje jednoduché melodie pohybem•
snaží se o estetické držení těla•

Učivo
- základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky,
obraty)
- rytmizovaný pohyb
- nápodoba pohybem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pohyb těla v rytmu melodie

Rozvoj schopností poznávání

jednoduché tance

Poznávání lidí

souhra spolužáků, tolerance

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

1. ročník
Hudebně pohybové činnosti

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se o pád vzad skulením do klubíčka•

Učivo
- přetahy a přetlaky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
rozezná základní atletické disciplíny•
pokouší se o základní techniku běhu, skoku do dálky, hodu
míčkem

•

Učivo
- průpravná cvičení pro ovlivňování rychlosti, vytrvalosti, odrazové
síly a obratnosti
- běh: rychlý běh na 20 až 60 metrů, motivovaný běh v terénu
- skok: skok do dálky z rozběhu - odraz z pásma širokého 50 cm,
spojení běhu s odrazem
- hod: hod míčkem z místa, hod z chůze

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

nacvičování startu při běhu

Seberegulace a sebeorganizace

nacvičování běhu a cviku obratnosti

Kooperace a kompetice

podpora v soutěživosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

provozování sportu v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
hraje pohybové  hry se spolužáky i mimo TV•
používá k pohybové hře hračky a jiné předměty•

Učivo
- základní organizační povely a pravidla k osvojovaným hrám
- pohybové hry s využitím předmětů denní potřeby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
hází a chytá míče (jiné náčiní) odpovídající velikosti a hmotnosti•
snaží se užívat zákl. pojmy označující náčiní, dovednosti, části
hřiště a sportovní hry

•

Učivo
- držení míče jednoruč a obouruč
- manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
- základní přihrávky rukou a nohou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

chytání a házení míčem

Seberegulace a sebeorganizace

přihrávky ve dvojicích

Mezilidské vztahy

přihrávky ve dvojicích

Komunikace

spolupráce ve dvojicích

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

dodržování pravidel sportovních her

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

1. ročník

9. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
používá základní techniku chůze•
s pomocí dospělých se připravuje na turistickou akci•

Učivo
- způsob pohybu v terénu, chování v přírodě
- elementární ochrana přírody
- chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru
- základní zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě, první
pomoc

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

chůze v kopcovitém terénu

Rozvoj schopností poznávání

přivolání první pomci

Poznávání lidí

vzájemná pomoc při poranění

Mezilidské vztahy

chůze dle značení

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

plnění jednoduchých úkonů při chůzi

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

ohleduplnost ke spolužákům

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zásady chování v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

10. Plavání
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání s pomocí
učitele nebo rodičů

•

adaptuje se na vodní prostředí•

Učivo
- základní hygiena při plaveckém výcviku
- plavání ve volné vodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

seznámení se s plaveckými styly

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

výuka plavání pod odborným dohledemKurz plavání•

poznávání okolíTuristika•

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr nejlepších žáků z ročníkuAtletická všestrannost•

výběr nejlepších žáků z ročníkuVybíjená•

výběr nejlepších žáků z ročníkuMC Donald cup•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• seznamuje se smluvenými signály a gesty

• Kompetence občanské

• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat

• seznamuje se s poskytnutím první pomoci a způsobem přivolání pomoci

1. Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost, organizace a hygiena v TV
Očekávané výstupy

žák:
užívá základní pravidla chování při Tv a sportu a řídí se jimi•
reaguje na základní pokyny a gesta učitele•
dovede se samostatně převléknout do cvičebního úboru a umýt se•
ošetří drobná poranění a přivolá pomoc•

Učivo
- základní pojmy spojené s činnostmi, cvičebními prostory
a vybavením
- smluvené signály a povely, znamení, gesta aj.
- zásady bezpečnosti při TV a sportu
- první pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci
- příprava a úklid nářadí a náčiní
- příprava pro pohybovou činnost (oblečení,obutí atd.)
- osobní hygiena při pohybových aktivitách

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

seznamování se se základními signály

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Člověk a jeho zdraví

2. Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
zhodnotí si své pohybové přednosti a nedostatky a snaží se je
ovlivňovat

•

dodržuje zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání•
zařazuje do svého režimu zdravotní cvičení a pohybové činnosti
osvojené při TV

•

Učivo
- správné držení těla
- příprava organismu pro různé pohybové činnosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
provede kotoul•
osvojuje si skoky snožmo z trampolínky a základy gymnastického
odrazu

•

pojmenovává základní náčiní a nářadí•

Učivo
- průpravná gymnastická cvičení
- akrobacie: kotoul vpřed, vzad
- přeskok: nácvik odrazu,výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu
- kladinka: chůze s dopomocí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

4. Rytmické činnosti s hudbou
Očekávané výstupy

žák:
vyjadřuje jednoduché melodie pohybem•
snaží se o estetické držení těla•

Učivo
- základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky,
obraty)
- rytmizovaný pohyb
- nápodoba pohybem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pohybové aktivity na hudbu

Kreativita

chůze se správným držením těla

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

2. ročník
Hudebně pohybové činnosti

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se o pád vzad skulením do klubíčka•

Učivo
- přetahy a přetlaky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
rozezná základní atletické disciplíny•
používá zákl. techniku běhu, skoku do dálky, hodu míčkem•

Učivo
- průpravná cvičení pro ovlivňování rychlosti, vytrvalosti, odrazové
síly a obratnosti
- běh: rychlý běh na 20 až 60 metrů, motivovaný běh v terénu
- skok: skok do dálky z rozběhu - odraz z pásma širokého 50 cm,
spojení běhu s odrazem
- hod: hod míčkem z místa, hod z chůze

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

nácvik hodů, skoků do dálky

Rozvoj schopností poznávání

běh ve dvojicích na čas

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
hraje pohybové hry se spolužáky i mimo TV•
používá k pohybové hře hračky a jiné předměty•

Učivo
- pohybové hry s využitím netradičního náčiní
- využití přírodního prostředí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
hází a chytá míče•
užívá pojmy označující náčiní, dovednosti, části hřiště a sportovní
hry

•

Učivo
- držení míče jednoruč a obouruč
- manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
- základní přihrávky rukou a nohou
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

házení míčem na cíl

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

vysvětlování si hesla "Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se"

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. Plavání
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání s pomocí
učitele nebo rodičů

•

adaptuje se na vodní prostředí•

Učivo
- základní hygiena při plaveckém výcviku
- plavání ve volné vodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

seznámení se s plaveckými styly

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

10. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
připraví se na turistickou akci ( obléct, sbalit batoh ) - i za pomoci
dospělých

•

používá zákl. techniku chůze v terénu ( i se zátěží)•
překonává přírodní překážky•

Učivo
- způsob pohybu v terénu, chování v přírodě
- elementární ochrana přírody
- chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru
- základní zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě, první
pomoc
- využití pohybových her v přírodním prostředí
- orientace v přírodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

chůze v terénu, hledání správné cesty podle
přírodních zdrojů

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

poznávání okolíTuristika•

výuka plavání pod odborným dohledemKurz plavání•

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr nejlepších žáků z ročníkuAtletická všestrannost•

výběr nejlepších žáků z ročníkuVybíjená•

výběr nejlepších žáků z ročníkuMC Donald cup•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

3. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence občanské

• učí se rozpoznávat krizové situace a přivolat první pomoc

1. Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost, organizace a hygiena v TV
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových aktivitách•
ošetří i větší poranění poranění a přivolá pomoc•
získávává informace o Tv a sportu•
dodržuje zásady fair play•
zaznamenává základní údaje o pohybových výkonech•
uvědomuje si význam zařazení pohybových činností do svého
denního režimu

•

Učivo
- význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
- vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne
- základní pojmy spojené s novými činnostmi, cvičebními prostory
a vybavením
- zásady bezpečnosti při TV a sportu
- první pomoc při poranění a přivolání pomoci
- vhodné prostředí pro TV a sport, nevhodné pohybové činnosti
- osobní hygiena při pohybových aktivitách
- jednání fair play
- zdroje informací o TV a sportu (časopisy, knihy, televize, rozhlas aj.
)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dodržování smluvených pravidel

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Člověk a jeho zdraví

2. Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační a vyrovnávací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
předvede několik základních cviků z každé osvojované oblasti•
užívá základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních
předpokladů

•

soustřeďuje se na správné provedení pohybu•

Učivo
- správné držení těla
- význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
- příprava organismu pro různé pohybové činnosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
poskytuje základní dopomoc a záchranu při cvičení•
provede kotoul vpřed, vzad•
pokouší se o modifikaci kotoulů•
provádí odraz z můstku a trampolínky•
přejde kladinku•

Učivo
- pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy nářadí a náčiní
- průpravná gymnastická cvičení
- základní záchrana a dopomoc při cvičení
- akrobacie: kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace
- přeskok: nácvik odrazu z můstku, výskok do vzporu dřepmo na
sníženou švédskou bednu
- kladinka: chůze s dopomocí, bez dopomoci
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hodnocení svých výkonů

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Rytmické činnosti s hudbou
Očekávané výstupy

žák:
tančí se žákem opačného pohlaví•
seznamuje se se základními lidovými a umělými tanci•
pokouší se o valčíkový a polkový krok•

Učivo
- základní pojmy
- základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky,
obraty)
- hudebně pohybové vztahy (rytmus , tempo, takt, melodie)
- nápodoba pohybem
- držení partnerů při tancích, vzájemné chování při tancích
- základní taneční krok 2/3, 2/4

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

3. ročník
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

3. ročník
Hudebně pohybové činnosti

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se o bezpečně zvládnutý pád vzad•

Učivo
- přetahy a přetlaky
- pády vzad skulením do kolébky, kotoulem přes rameno

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
měří a zapisuje výkony v disciplínách•
upravuje doskočiště, vydává povely pro start•
snaží se používat základní atletické pojmy•
používá správnou techniku běhu rychlého a vytrvalostního•
používá polovysoký start•
provádí skok do dálky z rozběhu s odrazem z břevna•
hází míčkem z místa a chůze•

Učivo
- startovní povely a signály
- průpravná cvičení pro ovlivňování rychlosti, vytrvalosti, odrazové
síly a obratnosti
- pojmy:části běžecké dráhy, skokanských sektorů, pomůcky na
měření výkonů, úpravu doskočiště
- běh: běžecká abeceda, rychlý běh do 60m, motivovaný běh
v terénu, vytrvalostní běh, polovysoký start
- skok: skok do dálky z rozběhu - odraz z břevna, rozměření
rozběhu, spojení běhu s odrazem
- hod: hod míčkem z místa, z chůze , z rozběhu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

7. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
hraje známé pohybové hry, hledá varianty známých her•
pokouší se o využití netradičního náčiní pro hry•

Učivo
- základní organizační povely a pravidla k osvojovaným hrám
- využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám a netradičního
náčiní
- využití přírodního prostředí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
používá základní pojmy spojené se sportovními hrami•
zvládá základní způsoby házení a chytání míče ( i jiného náčiní )•
hraje konkrétní hry se zjednodušenými pravidly•
uplatňuje zásady fair play•

Učivo
- základní pojmy spojené s činnostmi, náčiním, oblečením a hřištěm
- základní spolupráce ve hře
- jednoduchá organizace utkání
- přihrávka jednoruč a obouruč, chytání jednoruč a obouruč
- pohyb s míčem, vedení míče
- střelba jednoruč a obouruč ( na koš, na branku)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření pravidel pro bezpečný boj

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. Plavání
Očekávané výstupy

žák:
pojmenovává základní činnosti ve vodě•
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při plavání•
uvědomuje si nebezpečí plavání v neznámé vodě•
používá alespoň jeden plavecký styl•

Učivo
- základní hygiena při plaveckém výcviku
- plavání ve volné vodě
- cvičení na seznámení s vodou, orientaci ve vodě a pod vodou pro
osvojení plaveckách dovedností
- splývání
- dýchání do vody, pády a skoky do vody
- jeden plavecký způsob (prsa, kraul, znak)
- plavání úseků od 10m do 100m

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

chápe význam plavání pro svoje zdraví, ctí
zásadu "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se"

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

10. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
připraví se na turistiku, volí oblečení a obutí•
pohybuje se v mírně náročném terénu•
chová se ohleduplně k přírodě•
spojuje turistiku s další pohybovou a poznávací činností•

Učivo
- způsob pohybu v terénu, chování v přírodě, orientace
- elementární ochrana přírody
- chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru
- základní zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě
- první pomoc
- přeprava v různých dopravních prostředcích
- aplikace znalostí z jiných předmětů
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

turistické trasy popdle pokynů ukazatelů

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

třídění poznatků z turistiky

Kulturní diference

třídění poznatků z turistiky

Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

řídí se pravidly chování v přírodě

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

řídí se pravidly chování v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

3. ročník
At the park (v parku)

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

poznávání okolíTuristika•

výuka plavání pod odborným dohledemKurz plavání•

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr nejlepších žáků z ročníkuAtletická všestrannost•

výběr nejlepších žáků z ročníkuVybíjená•

výběr nejlepších žáků z ročníkuMC Donald cup•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•

4. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• zúčastňuje se různých soutěží

• chápe význam pohybu pro zdraví

1. Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost, organizace a hygiena v TV
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech

•

dodržuje zásady fair play•
ošetří  poranění, přivolá pomoc•
získává informace o Tv a sportu•
zaznamenává zákl. údaje o pohybových výkonech•
uvědomuje si význam zařazení pohybových činností do denního
režimu

•

Učivo
- význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
- vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne
- základní pojmy spojené s činnostmi, cvičebními prostory
a vybavením
- zásady bezpečnosti při TV a sportu
- první pomoc
- vhodné prostředí pro TV a sport, nevhodné pohybové činnosti
- osobní hygiena při pohybových aktivitách
- jednání fair play
- zdroje informací o TV a sportu (časopisy, knihy, televize, rozhlas
aj.)
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

dodržování zásady fair play

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Člověk a jeho zdraví

2. Průpravná, kondiční, koordinační,relaxační a vyrovnávací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná základní nevhodné činnosti ohrožující zdraví•
užívá základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních
předpokladů

•

předvede několik základních cviků z každé osvojované oblasti•

Učivo
- správné držení těla
- význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
- příprava organismu pro různé pohybové činnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

trénování správného držení těla

Rozvoj schopností poznávání

předvádění cviků z osvojované oblasti

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zvládá přechod kladinky i bez dopomoci•
poskytne základní dopomoc a záchranu při cvičení•
provede kotoul vpřed, vzad•
pokouší se o stoj na rukou ( s dopomocí )•
pokouší se o roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky•

Učivo
- pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy nářadí a náčiní
- průpravná gymnastická cvičení
- základní záchrana a dopomoc při cvičení
- akrobacie: kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, průpravná cvičení
pro zvládnutí stoje na rukou,stoj na rukou (s dopomocí)
- přeskok: nácvik odrazu z můstku, přeskok překážky odrazem
z trampolínky, roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku
(trampolínky)
- kladinka: chůze bez dopomoci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

provádění základních dopomocí při cvičení,
hodnocení svých výkonů

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Rytmické činnosti s hudbou
Očekávané výstupy

žák:
snaží se o estetické držení těla•
pokouší se o cvičení s hudbou•
poznává zákl. taneční kroky ( valčíkový a polkový)•

Učivo
- základní pojmy
- základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky,
obraty)
- hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie)
- nápodoba pohybem
- držení partnerů při tancích, vzájemné chování při tancích
- základní taneční krok 2/3, 2/4

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

4. ročník
Hudebně pohybové činnosti

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
pokouší se o bezpečný pád vzad i vpřed•

Učivo
- přetahy a přetlaky
- pády vzad skulením do kolébky, kotoulem přes rameno
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
měří a zapisuje výkony v disciplínách•
upraví doskočiště, vydá povely pro start•
používá zákl. pojmy spojené s atletikou•
využívá správnou techniku běhu rychlého i vytrvalostního•
používá polovysoký i nízký start•
provádí skok do dálky s odrazem z břevna a rozměřuje si rozběh•
hází míčkem z rozběhu•

Učivo
- startovní povely a signály
- průpravná cvičení pro ovlivňování rychlosti, vytrvalosti, odrazové
síly a obratnosti
- pojmy: základní disciplíny, části běžecké dráhy, skokanských
sektorů, pomůcky na měření výkonů, úpravu doskočiště
- běh: běžecká abeceda, rychlý běh do 60m, motivovaný běh
v terénu, vytrvalostní běh, nízký a polovysoký start
- skok: skok do dálky z rozběhu - odraz z břevna, rozměření
rozběhu, spojení běhu s odrazem
- hod: hod míčkem z rozběhu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
hraje známé pohybové hry, hledá varianty známých her•
pokouší se o využití předmětů denní potřeby k netradičním pohyb.
činnostem

•

Učivo
- základní organizační povely a pravidla k osvojovaným hrám
- využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám a netradičního
náčiní a náměty pro přípravu vlastního náčiní
- využití přírodního prostředí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje zásady fair play•
vysvětlí jednoduchá pravidla•
používá zákl. pojmy spojené se sport. hrami•
přihrává jednoruč a obouruč a chytá míč ( i jiná náčiní)•
hraje hry se zjednodušenými pravidly•
pokouší se zaznamenat výsledek utkání a pomáhá při
rozhodování

•

chápe zákl. role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je•

Učivo
- základní pojmy spojené s činnostmi, náčiním, oblečením a hřištěm
- základní spolupráce ve hře
- organizace utkání
- základy bezpečnosti a hygieny při sport. hrách
- přihrávka jednoruč a obouruč, chytání jednoruč a obouruč
- pohyb s míčem, vedení míče
- střelba jednoruč a obouruč (na koš, na branku)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

chytání, přihrávky jednoruč, obouruč

Kooperace a kompetice

zaznamenávání výsledků utkání, pomoc při
rozhodování

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

4. ročník

9. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
samostatně se připravuje na turistickou akci, volí správné oblečení•
dodržuje správné chování v dopravních prostředcích•
pokouší se orientovat v přírodě•
chová se ohleduplně k přírodě•
spojuje turistiku s další pohybovou a poznávací činností•
pokouší se zpracovat jednoduchou dokumentaci o turistické akci•

Učivo
- způsob pohybu v terénu, chování v přírodě, orientace
- elementární ochrana přírody
- chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru
- základní zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě
- první pomoc
- přeprava v různých dopravních prostředcích
- aplikace znalostí z jiných předmětů
- příprava pochodové trasy, základní dokumentace o turistické akci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

chůze v terénu

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:

10. Plavání
Očekávané výstupy

žák:
adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v
souladu s individuálními předpoklady základní plavecké
dovednosti

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti

•

Učivo
- hygiena při plaveckém výcviku
- rozvíjení plaveckých technik (plavecké způsoby)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

soutěživé hry

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

poznávání okolíTuristika•

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr nejlepších žáků z ročníkuAtletická všestrannost•

výběr nejlepších žáků z ročníkuMC Donald cup•

výběr nejlepších žáků z ročníkuBasketbal•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• zúčastňuje se různých soutěží

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence občanské

• učí se rozpoznávat krizové situace a adekvátně jednat

1. Základní poznatky z TV a sportu, bezpečnost, organizace a hygiena v TV
Očekávané výstupy

žák:
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu•
zvyšuje fyzickou a kondiční úroveň•
užívá zásady bezpečnosti, hygieny při pohybových činnostech•
dodržuje zásady fair play•
ošetří  poranění a přivolá pomoc•
získává informace o Tv a sportu•
zaznamenává základní údaje o pohybových výkonech•
uvědomuje si význam zařazení pohybových činností do svého
denního režimu

•

Učivo
- význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
- vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne
- základní pojmy spojené s činnostmi, cvičebními prostory
a vybavením
- zásady bezpečnosti při TV a sportu
- první pomoc
- vhodné prostředí pro TV a sport, nevhodné pohybové činnosti
- osobní hygiena při pohybových aktivitách
- jednání fair play
- zdroje informací o TV a sportu (časopiosy, knihy, televize, rozhlas
aj. )

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení pozornosti a soustředění při
rozcvičce

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Člověk a jeho zdraví

2. Průpravná, kondiční, koordinační,relaxační a vyrovnávací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
rozpozná základní nevhodné činnosti ohrožující zdraví•
předvede několik základních cviků z každé osvojované oblasti•
užívá základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních
předpokladů

•

Učivo
- správné držení těla
- význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
- příprava organismu pro různé pohybové činnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení na správné držení těla ve dvojicích a
jejich vzájemná kontrola

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
aktivně používá základní pojmy•
poskytne základní dopomoc a záchranu při cvičení•
provede kotoul vpřed, vzad a jejich některé modifikace•
pokouší se o stoj na rukou (i s dopomocí )•
pokouší se o roznožku a skrčku přes kozu našíř s odrazem z
můstku

•

Učivo
- pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy nářadí a náčiní
- průpravná gymnastická cvičení
- základní záchrana a dopomoc při cvičení
- akrobacie: kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, průpravná cvičení
pro zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou (s dopomocí)
- přeskok: nácvik odrazu z můstku, přeskok překážky odrazem
z trampolínky,roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku
(trampolínky),
skrčka přes kozu našíř
- kladinka: chůze bez dopomoci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

jednoduché gymnastické sestavy

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Rytmické činnosti s hudbou
Očekávané výstupy

žák:
snaží se o estetické držení těla•
pokouší se o taneční krok valčíkový a polkový ( i s partnerem )•
snaží se o vyjádření výrazně rytmického a melodického doprovodu•

Učivo
- základní pojmy
- základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky,
obraty)
- rytmizovaný pohyb, hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt,
melodie)
- nápodoba pohybem
- držení partnerů při tancích, vzájemné chování při tancích
- základní taneční krok 2/3, 2/4

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

5. ročník
Hudebně pohybové činnosti

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
provádí bezpečný pád vzad i vpřed•

Učivo
- přetahy a přetlaky
- pády vzad skulením do kolébky, kotoulem přes rameno

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
měří a zapisuje výkony v disciplínách•
upraví doskočiště, vydá povely pro start•
užívá správnou techniku běhu rychlého i vytrvalostního•
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví

•

používá polovysoký i nízký start•
provádí skok do dálky s odrazem z břevna a rozměřuje si rozběh•
hází míčkem z rozběhu•

Učivo
- startovní povely a signály
- základy bezpečnosti
- průpravná cvičení pro ovlivňování rychlosti, vytrvalosti, odrazové
síly a obratnosti
- pojmy: části běžecké dráhy, skokanských sektorů, pomůcky na
měření výkonů, úpravu doskočiště
- běh: běžecká abeceda, rychlý běh do 60m, motivovaný běh
v terénu, vytrvalostní běh, nízký a polovysoký start
- skok: nízký a polovysoký start, rozměření rozběhu, spojení běhu
s odrazem
- hod: hod míčkem z rozběhu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

7. Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
Očekávané výstupy

žák:
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy

•

využívá netradičního náčiní ke hrám•
hraje pohybové hry s využitím přírodního prostředí•

Učivo
- základní organizační povely a pravidla k osvojovaným hrám
- využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám a netradičního
náčiní a náměty pro přípravu vlastního náčiní
- využití přírodního prostředí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hry v přírodě

Kooperace a kompetice

úprava přírodního prostředí pro pohybové
hry

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje zásady fair play•
aktivně používá základní pojmy•
přihrává jednoruč a obouruč a chytá míč ( i jiné náčiní )•
hraje hry se zjednodušenými pravidly•
pokouší se zaznamenat výsledek  utkání a pomáhá při
rozhodování

•

chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je•

Učivo
- základní pojmy spojené s činnostmi, náčiním, oblečením a hřištěm
- základní spolupráce ve hře
- organizace utkání - zahájení, počítání skóre, ukončení
- základy bezpečnosti a hygieny při sport. hrách
- přihrávka jednoruč a obouruč, chytání jednoruč a obouruč
- pohyb s míčem, vedení míče
- střelba jednoruč a obouruč ( na koš, na branku)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

zaznamenávání výsledků utkání

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. Turistika a pobyt v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
samostatně se připravuje na turistickou akci, volí správné oblečení•
dodržuje správné chování v dopravních prostředcích•
pokouší se orientovat v přírodě ( i podle mapy - s pomocí učitele )•
chová se ohleduplně k přírodě•
spojuje turistiku s další pohybovou a poznávací činností•
pokouší se zpracovat jednoduchou dokumentaci o turistické akci•

Učivo
- způsob pohybu v terénu, chování v přírodě, orientace
- elementární ochrana přírody
- chůze v terénu ve skupině, pochodovém tvaru
- základní zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě
- první pomoc
- přeprava v různých dopravních prostředcích
- aplikace znalostí z jiných předmětů
- příprava pochodové trasy, základní dokumentace o turistické akci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

orientační hry v terénu

Rozvoj schopností poznávání

orientační hry v terénu

Seberegulace a sebeorganizace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

aplikace znalostí z předmětu Člověk a jeho
svět

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Místo, kde žijeme

přesahy z učebních bloků:
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

5. ročník

10. Plavání
Očekávané výstupy

žák:
adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v
souladu s individuálními předpoklady základní plavecké
dovednosti

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti

•

Učivo
- zdokonalování plaveckých technik
- prvky bezpečnosti a sebezáchrany
- plavání ve volné vodě

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

plavání v přírodních zdrojích

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

poznávání okolíTuristika•

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr nejlepších žáků z ročníkuAtletická všestrannost•

výběr nejlepších žáků z ročníkuMC Donald cup•

výběr nejlepších žáků z ročníkuBasketbal•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•

6. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

1. Bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- zásady bezpečnosti
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport.
akcích konaných ve škole i mimo školu
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí
- význam Tv
- význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Zdraví

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- správné držení těla
- zvyšování kloubní pohyblivosti
- preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu
- průpravná cvičení pro další pohybové činnosti
- základní technika jednotlivých cviků
- způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
- pořadová cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

6. ročník
Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení

Sportovní hry

Průprava

3. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- základní principy pro řízení pohybových her a jejich význam
- využití přírodního prostředí
- závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením-štafety, honičky
- pohybové hry pro rozvoj obratnosti
- překážkové dráhy
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Sportovní hry

Pohybové hry

4. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- průpravná cvičení
- atletická abeceda - lifting, skipping, zakopávání, předkopávání,
odpichy, oštěpařský krok, cval stranou
- rychlé běhy na krátkou vzdálenost, postupné zrychlování
- hody kriketovým míčkem - nácvik rozeběhu
- skok daleký - cvičení na odraz, skok daleký z optimálního rozběhu
- skok vysoký - nácvik způsobu flop
- vytrvalostní běhy do 800m
- běh v terénu do 12 min
- štafetová předávka - nácvik

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Atletika

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Atletika

5. Organizace
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
- tělovýchovné názvosloví
- pořadová cvičení a nástupy
- samostatné vedení rozcvičení
- historie olympijských her-MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí
a mládeže)
- týmová hra podle platných nebo dohodnutých pravidel
- statistická zjištění-práce se stopkami, pásmem
- samostatná organizace prostoru a pohybové činnosti
- práce s tabulkami
- doplňování, čtení a zjišťování dat
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Život ve škole

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Bezpečnost a organizace

6. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- pravidla, význam a herní role jednotlivých her
- vybíjená - taktika, rozhodnost, pohotovost
- basketbal - správný postoj při přihrávce, driblink pravou,
levou rukou bez očního kontaktu, driblinková abeceda
- kopaná - základy herních systémů (ch)
- házená - základy herních systémů, přihrávka, driblink,
střelba
- softba l - nadhozy, odpaly
- florbal - vedení míče, přihrávky, základy herních systémů

- fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích,
   prosociálnost a sport

Komentář

(ch)-pouze chlapci
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvevh

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

6. ročník
My life (můj život)

Sportovní hry

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Sportovní hry

7. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- základní a průpravná cvičení
- koordinace - spojení pohybu paží a nohou
- kotouly vpřed a vzad
- stoj na rukou s dopomocí
- přemet stranou se záchranou
- základy akrobacie - kotoul plavmo do duchny z trampolínky, výskok
na švédskou bednu z trampolínky, seskok do duchny
- cvičení na kruhách - kotoul vpřed, vzad, rotace kolem své osy
- cvičeni na hrazdě - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vis vznesmo
- průprava pro přeskok kozy
- přeskok kozy v základní výšce
- šplh na tyči
- šplh na laně (ch)
- moderní gymnastika-cvičení s drobným náčiním (d)

Komentář

ch-(pouze chlapci)
d-(pouze děvčata)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

6. ročník
Správné držení těla

Sportovní hry

Gymnastika
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

8. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- kondiční cvičení zaměřené na rozvoj obratnosti
- kondiční formy cvičení s hudbou (D)
- základní kroky a vazby aerobiku
- základy posilování
- kondiční testy
- cvičení ve dvojicích
- balanční cvičení na overbalech
- strečink
- relaxační a vyrovnávací cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

6. ročník
My life (můj život)

Výchova k občanství a ke zdraví

Osobní bezpečí
Zdraví

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Osobní bezpečí
Zdraví

Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

9. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- význam úpolových sportů pro sebeobranu
- hry na rozvoj pozornosti
- přetahy a přetlaky
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- sebeobrana - držení soupeře na zemi, obrana proti objetí zpředu,
obrana proti škrcení
- pády - vpřed, vzad, stranou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Osobní bezpečí
Zdraví

Sportovní hry

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Úpoly

10. Cvičení v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- sportovní hry v přírodě
- orientační hry v přírodě
- chůze v terénu
- vytrvalostní běh v terénu střídaný chůzí
- ochrana přírody
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

tématické cvičení v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Zdraví

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Zdraví

11. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- základy lezení na lezecké stěně
- ringo - technika chytání a házení
- létající talíře - základní tehnika házení a chytání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Osobní bezpečí
Zdraví

Sportovní hry

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Netradiční sporty

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr soutěží podle nabídky OR AŠSK Příbram, DDM Příbram a dalších

organizátorů sportovních soutěží s přihlédnutím k fyzickým schopnostem žáků

Školní sportovní liga•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•

výběr nejlepších žáků z ročníkuFlorbal•

7. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit

1. Bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- zásady bezpečnosti
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport.
akcích konaných ve škole i mimo školu
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí
- význam Tv
- význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- správné držení těla
- zvyšování kloubní pohyblivosti
- preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu
- průpravná cvičení pro další pohybové činnosti
- základní technika jednotlivých cviků
- způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
- pořadová cvičení
- rozvoj zdravotně orientované zdatnosti

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

7. ročník
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Psaní na PC

7. ročník
Podmínky racionálního ovládání
počítače

Výchova k občanství a ke zdraví

Zdraví
Osobní bezpečí

Zdravotní TV

Správné držení těla
Sportovní hry

Průprava
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

3. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- základní principy pro řízení pohybových her a jejich význam
- využití přírodního prostředí
- závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením - štafety,
honičky
- pohybové hry pro rozvoj obratnosti, rychlosti a síly
- překážkové dráhy na čas

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

7. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Sportovní hry

Pohybové hry

4. Organizace
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
- tělovýchovné názvosloví
- pořadová cvičení a nástupy
- samostatné vedení rozcvičení
- historie olympijských her-MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí
a mládeže)
- týmová hra podle platných nebo dohodnutých pravidel
- statistická zjištění-práce se stopkami, pásmem
- samostatná organizace prostoru a pohybové činnosti
- práce s tabulkami
- doplňování, čtení a zjišťování dat
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

7. ročník
Bezpečnost a organizace

5. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- průpravná cvičení
- atletická abeceda - lifting, skipping, zakopávání, předkopávání,
odpichy, oštěpařský krok, cval stranou
- rychlé běhy na krátkou vzdálenost, postupné zrychlování
- hody kriketovým míčkem - nácvik rozeběhu
- skok daleký - cvičení na odraz, skok daleký z optimálního rozběhu
- skok vysoký - nácvik způsobu flop
- vytrvalostní běhy do 800m
- běh v terénu do 12 min
- štafetová předávka - nácvik

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Atletika

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

7. ročník
Atletika

6. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- pravidla, význam a herní role jednotlivých her
- basketba l- herní systémy, postupný útok, rychlý protiútok, osobní
obrana
- kopaná - herní systémy (ch)
- házená - základy herních systémů, přihrávka, driblink, střelba
- softbal - nadhozy, odpaly
- florbal - vedení míče, přihrávky, základy herních systémů
- fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích,
prosociálnost a sport

Komentář

(ch)-pouze chlapci
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Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

7. ročník
Sportovní hry

7. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- základní a průpravná cvičení
- koordinace - spojení pohybu paží a nohou
- kotouly vpřed a vzad
- stoj na rukou s dopomocí
- přemet stranou se záchranou
- základy akrobacie - kotoul plavmo do duchny z trampolínky, výskok
na švédskou bednu z trampolínky, seskok do duchny
- cvičení na kruhách - kotoul vpřed, vzad, rotace kolem své osy
- cvičeni na hrazdě - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vis vznesmo
- průprava pro přeskok kozy
- přeskok kozy v základní výšce
- šplh na tyči
- šplh na laně (ch)
- moderní gymnastika - cvičení s drobným náčiním (D)

Komentář

ch - (pouze chlapci)
d - (pouze děvčata)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Sportovní hry

Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

7. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Zdravotní TV

Správné držení těla
Sportovní hry

Gymnastika
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

8. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- kondiční cvičení zaměřené na rozvoj obratnosti
- kondiční formy cvičení s hudbou (D)
- základní kroky a vazby aerobiku
- základy posilování
- kondiční testy
- cvičení ve dvojicích
- balanční cvičení na overbalech
- strečink
- relaxační a vyrovnávací cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví

Sportovní hry

Kondiční cvičení
Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví

Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

9. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- význam úpolových sportů pro sebeobranu
- hry na rozvoj pozornosti
- přetahy a přetlaky
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- sebeobrana - držení soupeře na zemi, obrana proti objetí zpředu,
obrana proti škrcení
- pády - vpřed, vzad, stranou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

cvičení v družstvu

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

7. ročník
Úpoly

10. Cvičení v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- sportovní hry v přírodě
- orientační hry v přírodě
- chůze v terénu
- vytrvalostní běh v terénu střídaný chůzí
- ochrana přírody
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

tématické cvičení v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví
Osobní bezpečí

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví

11. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- základy lezení na lezecké stěně
- ringo - technika chytání a házení
- létající talíře - základní tehnika házení a chytání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

7. ročník
The future (budoucnost)

Výchova k občanství a ke zdraví

Zdraví
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

7. ročník
Netradiční sporty

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr soutěží podle nabídky OR AŠSK Příbram, DDM Příbram a dalších

organizátorů sportovních soutěží s přihlédnutím k fyzickým schopnostem žáků

Školní sportovní liga•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•

výběr nejlepších žáků z ročníkuFlorbal•

8. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit

1. Bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- zásady bezpečnosti
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport.
akcích konaných ve škole i mimo školu
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí
- význam Tv
- význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu
- drogy a jiné škodliviny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Člověk ve zdraví a nemoci
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační, relaxační
techniky a speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
oslabením v optimálním počtu opakování

•

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- správné držení těla
- zvyšování kloubní pohyblivosti
- preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu
- průpravná cvičení pro další pohybové činnosti
- základní technika jednotlivých cviků
- způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
- pořadová cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Psaní na PC

8. ročník
Opakování ze 7. ročníku

Výchova k občanství a ke zdraví

Osobní bezpečí
Zdravotní TV

Správné držení těla
Sportovní hry

Průprava

 409
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

3. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- základní principy pro řízení pohybových her jejich význam
- využití přírodního prostředí
- závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením - štafety,
honičky
- pohybové hry pro rozvoj obratnosti
- překážkové dráhy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Pohybové hry

4. Organizace
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
- tělovýchovné názvosloví
- pořadová cvičení a nástupy
- samostatné vedení rozcvičení
- sami označí zjevné nedostatky a jejich příčiny
- historie olympijských her-MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí
a mládeže)
- týmová hra podle platných nebo dohodnutých pravidel
- role rozhodčího a organizátora
- statistická zjištění-práce se stopkami, pásmem
- samostatná organizace prostoru a pohybové činnosti
- práce s tabulkami
- doplňování, čtení a zjišťování dat
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Bezpečnost a organizace

5. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- průpravná cvičení
- atletická abeceda - lifting, skipping, zakopávání, předkopávání,
odpichy, oštěpařský krok, cval stranou
- rychlé běhy na krátkou vzdálenost, postupné zrychlování, starty
z různých poloh
- vrh - koulařská gymnastika, vrh z místa
- skok daleký - cvičení na odraz, skok daleký z  rozběhu
- skok vysoký - způsob flop
- vytrvalostní běhy do 1500m - ch, do 800m - d
- běh v terénu do 12 min
- štafetová předávka

Komentář

ch - chlapci
d - děvčata

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Atletika

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Atletika

6. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- pravidla, význam a herní role jednotlivých her
- basketbal - útok, obrana - osobní, zónová, střelba, clony,
uvolňování s míčem, bez míče
- kopaná - základy herních systémů (ch)
- házená - herní systémy, střelba, trojtakt
- softbal - pravidla, hra v poli a na pálce
- florbal - herní systémy, přihrávky, střelba
- odbíjená - přihrávky vrchem i spodem, podání spodem
i vrchem

- fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích,
   prosociálnost a sport
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Sportovní hry

7. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační, relaxační
techniky a speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
oslabením v optimálním počtu opakování

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- základní a průpravná cvičení
- koordinace - spojení pohybu paží a nohou
- kotouly vpřed a vzad vícekrát za sebou
- stoj na rukou se záchranou
- přemet stranou se záchranou
- základy akrobacie - kotoul plavmo do duchny z trampolínky, výskok
na švédskou bednu z trampolínky, seskok do duchny
- nácvik salta
-cvičení na kruhách - kotoul vpřed, vzad, houpání ve visu
- cvičeni na hrazdě - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vis vznesmo,
výmyk
- přeskok kozy ve zvýšené výšce
- šplh na tyči
- šplh na laně (ch)
- moderní gymnastika - cvičení s drobným náčiním (D)

Komentář

ch - chlapci
d - děvčata

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Hudební výchova

8. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Sportovní hry

Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

8. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Zdravotní TV

Správné držení těla
Sportovní hry

Gymnastika
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

8. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- kondiční cvičení zaměřené na rozvoj obratnosti, síly a koordinace
- kondiční formy cvičení s hudbou - d
- aerobik - vazby a sestavy na hudební doprovod
- posilování - kruhový trénink
- kondiční testy
- cvičení ve dvojicích
- balanční cvičení na overbalech
- strečink
- relaxační a vyrovnávací cvičení

Komentář

ch - chlapci
d - děvčata

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Člověk ve zdraví a nemoci

Přírodopis

Biologie člověka
Sportovní hry

Kondiční cvičení
Zdravotní TV

Správné držení těla
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

8. ročník
Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

9. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- význam úpolových sportů pro sebeobranu
- hry na rozvoj pozornosti
- přetahy a přetlaky
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- sebeobrana - držení soupeře na zemi, obrana proti objetí zpředu,
obrana proti škrcení
- pády - vpřed, vzad, stranou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

cvičení ve skupinách , spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Úpoly
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

8. ročník

10. Cvičení v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- sportovní hry v přírodě
- orientační hry v přírodě
- chůze v terénu
- vytrvalostní běh v terénu střídaný chůzí
- ochrana přírody
- orientace podle mapy a buzoly
- přežití v přírodě
- orientace a ukrytí, nouzový přístřešek
- zajištění potravy, vody a tepla

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

tématické cvičení v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

přesahy z učebních bloků:

11. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- lezení na lezecké stěně
- základy sportovního lezení
- ringo - herní kombinace
- létající talíře - herní kombinace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Netradiční sporty

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr soutěží podle nabídky OR AŠSK Příbram, DDM Příbram a dalších

organizátorů sportovních soutěží s přihlédnutím k fyzickým schopnostem žáků

Školní sportovní liga•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•

výběr nejlepších žáků z ročníkuFlorbal•
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit

1. Bezpečnost
Očekávané výstupy

žák:
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- zásady bezpečnosti
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport.
akcích konaných ve škole i mimo školu
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí
- význam Tv
- význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu
- drogy a jiné škodliviny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační, relaxační
techniky a speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
oslabením v optimálním počtu opakování

•

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- správné držení těla
- zvyšování kloubní pohyblivosti
- preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu
- průpravná cvičení pro další pohybové činnosti
- základní technika jednotlivých cviků
- způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
- pořadová cvičení
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Průprava

Zdravotní TV

Správné držení těla

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

9. ročník
Správné držení těla

Sportovní hry

Průprava

3. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- základní principy pro řízení pohybových her jejich význam
- využití přírodního prostředí
- závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením - štafety,
honičky
- pohybové hry pro rozvoj obratnosti
- překážkové dráhy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Pohybové hry

4. Organizace
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
- tělovýchovné názvosloví
- pořadová cvičení a nástupy
- samostatné vedení rozcvičení
- historie olympijských her - MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí
a mládeže)
- týmová hra podle platných nebo dohotnutých pravidel
- role rozhodčího a organizátora
- statistická zjištění - práce se stopkami, pásmem
- samostatná organizace prostoru a pohybové činnosti
- práce s tabulkami
- doplňování, čtení a zjišťování dat
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Bezpečnost a organizace

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Bezpečnost a organizace

5. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- průpravná cvičení
- atletická abeceda - lifting, skipping, zakopávání, předkopávání,
odpichy, oštěpařský krok, cval stranou
- rychlé běhy na krátkou vzdálenost, postupné zrychlování, starty
z různých poloh
- vrh - koulařská gymnastika, vrh z místa
- skok daleký - cvičení na odraz, skok daleký z  rozběhu
- skok vysoký - způsob flop
- vytrvalostní běhy do 1500m - ch, do 800m - d
- běh v terénu do 12 min
- štafetová předávka

Komentář

ch - chlapci
d - děvčata

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Atletika

přesahy z učebních bloků:

6. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- pravidla, význam a herní role jednotlivých her
- basketbal - herní systémy, postupný útok, rychlý protiútok,
osobní obrana
- kopaná - herní systémy (ch)
- házená - herní systémy, trojtakty, střelba
- softbal - hra v poli a na pálce
- florbal - herní systémy, přihrávky, střelba
- odbíjená - příjem podání spodem, vrchem, hra v poli,
obrana (bloky)
- fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry,
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích,   
   prosociálnost a sport

Komentář

ch - chlapci
d - děvčata
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Sportovní hry

7. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační, relaxační
techniky a speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
oslabením v optimálním počtu opakování

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- základní a průpravná cvičení
- koordinace - spojení pohybu paží a nohou
- kotouly vpřed a vzad vícekrát za sebou
- stoj na rukou se záchranou
- přemet stranou se záchranou
- základy akrobacie - kotoul plavmo do duchny z trampolínky, výskok
na švédskou bednu z trampolínky, seskok do duchny
- nácvik salta
- cvičení na kruhách - kotoul vpřed, vzad, houpání ve visu
- cvičeni na hrazdě - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vis vznesmo,
výmyk
- přeskok kozy ve zvýšené výšce
- šplh na tyči
- šplh na laně (ch)
- moderní gymnastika - cvičení s drobným náčiním (D)

Komentář

ch - chlapci
d - děvčata

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Gymnastika

Zdravotní TV

Správné držení těla
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

9. ročník
Správné držení těla
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Sportovní hry

Gymnastika
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5.8.1  Tělesná výchova
Učební osnovy

9. ročník

8. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- kondiční cvičení zaměřené na rozvoj obratnosti, síly a koordinace
- kondiční formy cvičení s hudbou (d)
- aerobik - vazby a sestavy na hudební doprovod
- posilování - kruhový trénink
- kondiční testy
- cvičení ve dvojicích
- balanční cvičení na overbalech
- strečink
- relaxační a vyrovnávací cvičení

Komentář

ch - chlapci
d - děvčata

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Kondiční cvičení

Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

9. ročník
Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

9. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- význam úpolových sportů pro sebeobranu
- hry na rozvoj pozornosti
- přetahy a přetlaky
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich
- sebeobrana - držení soupeře na zemi, obrana proti objetí zpředu,
obrana proti škrcení
- pády - vpřed, vzad, stranou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

9. ročník
Úpoly
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

9. ročník

10. Cvičení v přírodě
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

Učivo
- sportovní hry v přírodě
- orientační hry v přírodě
- chůze v terénu
- vytrvalostní běh v terénu střídaný chůzí
- ochrana přírody
- orientace podle mapy a buzoly
- přežití v přírodě
- orientace a ukrytí, nouzový přístřešek
- zajištění potravy, vody a tepla

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

tématické cvičení v přírodě

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

11. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- lezení na lezecké stěně
- základy sportovního lezení
- ringo - herní kombinace
- létající talíře - herní kombinace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Sportovní hry

Netradiční sporty

Aktivity

Aktivity, pomůcky, soutěže

pro všechny žáky naší školy, prověření vlastní tělesné kondice, soutěžení za svoji

třídu, nové rekordy školy

Projektový týden pro

lepší kondici

•

Soutěže
výběr soutěží podle nabídky OR AŠSK Příbram, DDM Příbram a dalších

organizátorů sportovních soutěží s přihlédnutím k fyzickým schopnostem žáků

Školní sportovní liga•

zapojení všech žáků školy do atletických disciplín, vyhodnocení nejlepších

výsledků žáka za školní rok a nejlepších atletů za školu

Celoroční školní soutěž

Pohár atletické

všestrannosti

•

výběr nejlepších žáků z ročníkuFlorbal•

5.8.2  Sportovní hry

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
Sportovní hry umožňují rozvíjení sportovního nadání a vlastních pohybových možností.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tvorba mediálního sdělení

Tématické okruhy

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit

1. Bezpečnost a organizace
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
- bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech
- sbírání a třídění informací z Tv a sportu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netrdiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Bezpečnost
Organizace

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Organizace
Bezpečnost
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

6. ročník

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

uplatňuje sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání
únavy a předcházení stresovým situacím

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- cvičení pro přípravu organismu před různými pohybovými činnostmi
- cvičení motivační, tvořivá, napodobivá aj.
- cvičení pro kompenzaci zátěže různých profesí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

6. ročník
Preventivní a nápravná cvičení

Tělesná výchova

Průprava

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

Učivo
- akrobacie - přemet vpřed, přemet vzad, rondat, akrobatická cvičení
ve dvojicích a ve skupinách
- přeskoky - skrčka přes bednu našíř
- hrazda doskočná - výmyk tahem, toč jízdmo
- kruhy - komíhání ve visu, svis vznesmo, střemhlav

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Tělesná výchova

Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Tělesná výchova

Gymnastika

4. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- základy aerobiku
- step aerobik
- balanční cvičení s overbaly
- pokusy o samostatné pohybové skladby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

6. ročník
My life (můj život)

Výchova k občanství a ke zdraví

Zdraví
Tělesná výchova

Kondiční cvičení
Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

6. ročník
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Tělesná výchova

Kondiční cvičení
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

6. ročník

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- sebeobranné činnosti
- judó - obrana proti seku shora
- karatedó - přímý úder rovnostranný, vrchní, spodní, vnější kryt
- kop vpřed

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

nástupy, rozcvičky

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Úpoly

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- příprava na atletické soutěže
- průprava pro hody a vrhy s otočkou
- atletický čtyřboj
- využití počítače pro evidenci a hodnocení výsledků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Zdraví

Tělesná výchova

Atletika

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Atletika

7. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- zdokonalování pohybových dovedností
- samostatná organizace a řízení her
- samostatně navržené a vyrobené náčiní
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova

6. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Tělesná výchova

Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Pohybové hry

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- příprava na soutěže
- házená - další způsoby uvolňování, přihrávání, střelby
- fotbal - další způsoby zpracování míče
- basketbal - další způsoby herních systémů
- volejbal - herní kombinace
- softbal - zdokonalování herní taktiky
- florbal - zdokonalování herních kombinací

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Sportovní hry
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

6. ročník

9. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- výcvik na lezecké stěně
- jízda na kolečkových bruslích
- ringo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Zdraví

Tělesná výchova

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Netradiční sporty

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit

1. Bezpečnost a organizace
Očekávané výstupy

žák:
vstupuje aktivně do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech
- sbírání a třídění informací z Tv a sportu
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Bezpečnost
Organizace

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Organizace
Bezpečnost

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
vstupuje aktivně do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

uplatňuje sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání
únavy a předcházení stresovým situacím

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- cvičení pro přípravu organismu před různými pohybovými činnostmi
- cvičení motivační, tvořivá, napodobivá aj.
- cvičení pro kompenzaci zátěže různých profesí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Průprava

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- akrobacie - přemet vpřed, přemet vzad, rondat, akrobatická cvičení
ve dvojicích a ve skupinách
- přeskoky - skrčka přes bednu našíř
- hrazda doskočná - výmyk tahem, toč jízdmo
- kruhy - komíhání ve visu, svis vznesmo, střemhlav

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Gymnastika

Zdravotní TV

Správné držení těla

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Gymnastika
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

7. ročník

4. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
vstupuje aktivně do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- základy aerobiku
- step aerobik
- balanční cvičení s overbaly
- pokusy o samostatné pohybové skladby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví

Tělesná výchova

Kondiční cvičení
Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

7. ročník
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Tělesná výchova

Kondiční cvičení

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky -
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- sebeobranné činnosti
- judó-obrana proti seku shora
- karatedó - přímý úder rovnostranný, vrchní, spodní, vnější
- kop vpřed

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Úpoly

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- příprava na atletické soutěže
- průprava pro hody a vrhy s otočkou
- atletický čtyřboj
- využití počítače pro evidenci a hodnocení výsledků
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Atletika

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Atletika

7. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- zdokonalování pohybových dovedností
- samostatná organizace a řízení her
- samostatně navržené a vyrobené náčiní

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Pohybové hry

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- příprava na soutěže
- házená - další způsoby uvolňování, přihrávání, střelby
- fotba l- další způsoby zpracování míče
- basketbal - další způsoby herních systémů
- volejbal - herní kombinace
- softbal - zdokonalování herní taktiky
- florbal - zdokonalování herních kombinací
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

7. ročník
Sports

Tělesná výchova

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Sportovní hry

9. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- výcvik na lezecké stěně
- jízda na kolečkových bruslích
- ringo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Zdraví
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Netradiční sporty

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

8. ročník

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit

1. Bezpečnost a organizace
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
- bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech
- sbírání a třídění informací z Tv a sportu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvech

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Bezpečnost
Organizace

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Bezpečnost
Organizace

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

uplatňuje sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání
únavy a předcházení stresovým situacím

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- cvičení pro přípravu organismu před různými pohybovými činnostmi
- cvičení motivační, tvořivá, napodobivá aj.
- cvičení pro kompenzaci zátěže různých profesí
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Tělesná výchova

8. ročník
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Průprava

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- akrobacie - přemet vpřed, přemet vzad, rondat, akrobatická cvičení
ve dvojicích a ve skupinách
- přeskoky - skrčka přes bednu našíř
- hrazda doskočná - výmyk tahem, toč jízdmo
- kruhy - komíhání ve visu, svis vznesmo, střemhlav

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Tělesná výchova

8. ročník
Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Gymnastika

4. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- step aerobik
- balanční cvičení s overbaly
- pokusy o samostatné pohybové skladby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Prevence zneužívání návykových
látek

Tělesná výchova

Kondiční cvičení
Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

8. ročník
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení

Tělesná výchova

Kondiční cvičení
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

8. ročník

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky-
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- sebeobranné činnosti
- judó-obrana proti seku shora
- karatedó - přímý úder rovnostranný, vrchní, spodní, vnější kryt
- kop vpřed

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Úpoly

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
příprava na atletické soutěže
průprava pro hody a vrhy s otočkou
atletický čtyřboj
využití počítače pro evidenci a hodnocení výsledků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Atletika

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Atletika

7. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- zdokonalování pohybových dovedností
- samostatná organizace a řízení her
- samostatně navržené a vyrobené náčiní
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Prevence zneužívání návykových
látek
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Pohybové hry

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- příprava na soutěže
- házená - další způsoby uvolňování, přihrávání, střelby
- fotba l- další způsoby zpracování míče
- basketbal - další způsoby herních systémů
- volejbal - herní kombinace
- softbal - zdokonalování herní taktiky
- florbal - zdokonalování herních kombinací

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Sportovní hry
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

8. ročník

9. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

Učivo
- výcvik na lezecké stěně
- jízda na kolečkových bruslích
- ringo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

9. ročník
Health and safety (zdraví a bezpečí)

Výchova k občanství a ke zdraví

8. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Netradiční sporty

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence komunikativní

• reaguje na smluvené signály a gesta

• Kompetence sociální a personální

• je schopen spolupráce v družstvu

• Kompetence občanské

• ctí a dodržuje zásady fair play

• je cílevědomý a houževnatý v případě obtíží

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit

1. Bezpečnost a organizace
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou
a zdravím

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody a silničního provozu, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

•

užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, diváka, rozhodčího,
čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a
podílí se na jejich prezentaci

•

Učivo
- bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech
- sbírání a třídění informací z Tv a sportu
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

netradiční pohybové aktivity

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba nástěnky

Tvorba mediálního sdělení

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Bezpečnost
Organizace

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Bezpečnost
Organizace

2. Průprava
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

uplatňuje sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání
únavy a předcházení stresovým situacím

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- cvičení pro přípravu organismu před různými pohybovými činnostmi
- cvičení motivační, tvořivá, napodobivá aj.
- cvičení pro kompenzaci zátěže různých profesí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Průprava

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Průprava

3. Gymnastika
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační
techniky

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- akrobacie - přemet vpřed, přemet vzad, rondat, akrobatická cvičení
ve dvojicích a ve skupinách
- přeskoky - skrčka přes bednu našíř
- hrazda doskočná - výmyk tahem, toč jízdmo
- kruhy - komíhání ve visu, svis vznesmo, střemhlav

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičenií

Sebepoznání a sebepojetí

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Gymnastika

Zdravotní TV

Správné držení těla
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

9. ročník
Správné držení těla
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Tělesná výchova

Gymnastika
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

9. ročník

4. Kondiční cvičení
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje a
vyhodnotí

•

Učivo
- základy aerobiku
- step aerobik
- balanční cvičení s overbaly
- pokusy o samostatné pohybové skladby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádřen í)

Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Kondiční cvičení

Zdravotní TV

Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

přesahy z učebních bloků:

Zdravotní TV

9. ročník
Správné držení těla
Zdravotně orientovaná tělesná
zdatnost
Preventivní a nápravná cvičení
Uvolňovací cvičení
Protahovací cvičení

Tělesná výchova

Kondiční cvičení

5. Úpoly
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky -
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

•

Učivo
- sebeobranné činnosti
- judó - obrana proti seku shora
- karatedó - přímý úder rovnostranný, vrchní, spodní, vnější kryt
- kop vpřed

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

spolupráce v družstvu

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

9. ročník
Osobní bezpečí

Tělesná výchova

Úpoly

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Úpoly

6. Atletika
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly

•

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

Učivo
- příprava na atletické soutěže
- průprava pro hody a vrhy s otočkou
- atletický čtyřboj
- využití počítače pro evidenci a hodnocení výsledků
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5.8.2  Sportovní hry
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Atletika

7. Pohybové hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

posoudí  provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- zdokonalování pohybových dovedností
- samostatná organizace a řízení her
- samostatně navržené a vyrobené náčiní

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

pohybové vyjádření (sebevyjádřen í)

Kreativita

cvičení v družstvech

Mezilidské vztahy

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Pohybové hry

8. Sportovní hry
Očekávané výstupy

žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

•

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- příprava na soutěže
- házená - další způsoby uvolňování, přihrávání, střelby
- fotbal - další způsoby zpracování míče
- basketbal - další způsoby herních systémů
- volejbal - herní kombinace
- softba l- zdokonalování herní taktiky
- florbal - zdokonalování herních kombinací
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5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při soutěžích

Psychohygiena

pohybové vyjádření (sebevyjádření)

Kreativita

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

cvičení ve skupinách, spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

zpracování výsledků

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Sportovní hry

9. Netradiční sporty
Očekávané výstupy

žák:
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

•

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

•

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže

•

Učivo
- výcvik na lezecké stěně
- jízda na kolečkových bruslích
- ringo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

poznávání nových tělesných prožitků

Rozvoj schopností poznávání

cvičení v družstvech

Poznávání lidí

nástupy, rozcvičky

Komunikace

přebírání role rozhodčího

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Konverzace v anglickém jazyce

9. ročník
Life style – (životní styl)

Výchova k občanství a ke zdraví

Osobní bezpečí
Tělesná výchova

Netradiční sporty

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Netradiční sporty

5.8.3  Zdravotní TV

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
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5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu

Zdravotní tělesná výchova má za úkol vést žáky k preventivní ochraně zdraví a korekci zdravotních oslabení

v běžných i specifických formách pohybového učení. 

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí

Tématické okruhy

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem

6. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• poznává smysl osvojených dovedností pro běžný život

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence k řešení problémů

• ověřuje prakticky správnost řešení

• Kompetence sociální a personální

• vzájemně komunikuje a spolupracuje

• Kompetence občanské

• má úctu i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

1. Správné držení těla
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- dechová cvičení
- vědomá kontrola cvičení
- cvičení pro správné držení těla v různých polohách
- držení těla v základních posturálních polohách
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5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Kondiční cvičení

2. Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

Učivo
- cviky na posouzení zdravotně orientované zdatnosti
- strukturální - výška, hmotnost, složení těla
- funkční - aerobní zdatnost, svalová zdatnost, flexibilita
- kvalita základních pohybových stereotypů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přebírání role předcvičujícího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

6. ročník
My life (můj život)

Výchova k občanství a ke zdraví

Zdraví
Tělesná výchova

Průprava
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Kondiční cvičení

3. Preventivní a nápravná cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cvičení na posílení oslabeného pohybového systému
- cvičení při poruchách funkce svalových skupin
- cvičení při vadách páteře
- cvičení při oslabení smyslových a nervových funkcí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Zdraví

Tělesná výchova

Průprava
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Průprava
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Kondiční cvičení

 441
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

6. ročník

4. Uvolňovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- správný dýchací stereotyp
- cviky na uvolňování páteře
- rotační cvičení
- cviky na zvyšování kloubní pohyblivosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Kondiční cvičení

5. Protahovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cviky na protažení zkrácených svalů
- cvičení na protažení šíjových svalů
- cvičení na protažení prsních svalů
- cvičení na protažení bederních vzpřimovačů
- cvičení na protažení bedrokyčelního svalu
- cvičení na protažení zadní strany stehen a ohybačů kyčle

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

6. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

6. ročník
Kondiční cvičení

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• poznává smysl osvojených dovedností pro běžný život

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence k řešení problémů

• ověřuje prakticky správnost řešení

• Kompetence sociální a personální

• vzájemně komunikuje a spolupracuje

• Kompetence občanské

• má úctu i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 442



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

7. ročník

1. Správné držení těla
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

Učivo
- dechová cvičení
- vědomá kontrola cvičení
- cvičení pro správné držení těla v různých polohách
- držení těla v základních posturálních polohách

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Psaní na PC

7. ročník
Podmínky racionálního ovládání
počítače

Tělesná výchova

Kondiční cvičení
Sportovní hry

Gymnastika
Kondiční cvičení

2. Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cviky na posouzení zdravotně orientované zdatnosti
- strukturální - výška, hmotnost, složení těla
- funkční - aerobní zdatnost, svalová zdatnost, flexibilita
- kvalita základních pohybových stereotypů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přebírání role předcvičujícího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

3. Preventivní a nápravná cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cvičení na posílení oslabeného pohybového systému
- cvičení při poruchách funkce svalových skupin
- cvičení při vadách páteře
- cvičení při oslabení smyslových a nervových funkcí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení
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5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

7. ročník

4. Uvolňovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- správný dýchací stereotyp
- cviky na uvolňování páteře
- rotační cvičení
- cviky na zvyšování kloubní pohyblivosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

5. Protahovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cviky na protažení zkrácených svalů
- cvičení na protažení šíjových svalů
- cvičení na protažení prsních svalů
- cvičení na protažení bederních vzpřimovačů
- cvičení na protažení bedrokyčelního svalu
- cvičení na protažení zadní strany stehen a ohybačů kyčle

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

7. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• poznává smysl osvojených dovedností pro běžný život

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence k řešení problémů

• ověřuje prakticky správnost řešení

• Kompetence sociální a personální

• vzájemně komunikuje a spolupracuje

• Kompetence občanské

• má úctu i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá
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5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

8. ročník

1. Správné držení těla
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

Učivo
- dechová cvičení
- vědomá kontrola cvičení
- cvičení pro správné držení těla v různých polohách
- držení těla v základních posturálních polohách

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Psaní na PC

8. ročník
Opakování ze 7. ročníku

Tělesná výchova

Kondiční cvičení
Sportovní hry

Kondiční cvičení

2. Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cviky na posouzení zdravotně orientované zdatnosti
- strukturální - výška, hmotnost, složení těla
- funkční - aerobní zdatnost, svalová zdatnost, flexibilita
- kvalita základních pohybových stereotypů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přebírání role předcvičujícího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry

8. ročník
Kondiční cvičení

3. Preventivní a nápravná cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cvičení na posílení oslabeného pohybového systému
- cvičení při poruchách funkce svalových skupin
- cvičení při vadách páteře
- cvičení při oslabení smyslových a nervových funkcí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení
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5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

8. ročník

4. Uvolňovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- správný dýchací stereotyp
- cviky na uvolňování páteře
- rotační cvičení
- cviky na zvyšování kloubní pohyblivosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

8. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

5. Protahovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

Učivo
- cviky na protažení zkrácených svalů
- cvičení na protažení prsních svalů
- cvičení na protažení bederních vzpřimovačů
- cvičení na protažení bedrokyčelního svalu
- cvičení na protažení zadní strany stehen a ohybačů kyčle

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• poznává smysl osvojených dovedností pro běžný život

• chápe význam pohybu pro zdraví

• Kompetence k řešení problémů

• ověřuje prakticky správnost řešení

• Kompetence sociální a personální

• vzájemně komunikuje a spolupracuje

• Kompetence občanské

• má úctu i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků

• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá
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5.8.3  Zdravotní TV
Učební osnovy

9. ročník

1. Správné držení těla
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

Učivo
- dechová cvičení
- vědomá kontrola cvičení
- cvičení pro správné držení těla v různých polohách
- držení těla v základních posturálních polohách

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Gymnastika
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Průprava
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Gymnastika
Kondiční cvičení

2. Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost
Očekávané výstupy

žák:
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cviky na posouzení zdravotně orientované zdatnosti
- strukturální - výška, hmotnost, složení těla
- funkční - aerobní zdatnost, svalová zdatnost, flexibilita
- kvalita základních pohybových stereotypů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přebírání role předcvičujícího

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

3. Preventivní a nápravná cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- cvičení na posílení oslabeného pohybového systému
- cvičení při poruchách funkce svalových skupin
- cvičení při vadách páteře
- cvičení při oslabení smyslových a nervových funkcí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Kondiční cvičení
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5.9  Člověk a svět práce
Učební osnovy

9. ročník

4. Uvolňovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

•

Učivo
- správný dýchací stereotyp
- cviky na uvolňování páteře
- rotační cvičení
- cviky na zvyšování kloubní pohyblivosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

sebekontrola a sebekázeň při cvičení

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Gymnastika
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Gymnastika
Kondiční cvičení

5. Protahovací cvičení
Očekávané výstupy

žák:
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci
zdravotních oslabení

•

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení

•

usiluje o optimální provedení cvičení související s vlastním
oslabením

•

Učivo
- cviky na protažení zkrácených svalů
- cvičení na protažení prsních svalů
- cvičení na protažení bederních vzpřimovačů
- cvičení na protažení bedrokyčelního svalu
- cvičení na protažení zadní strany stehen a ohybačů kyčle
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

individuální cvičení

Sebepoznání a sebepojetí

cvičení ve skupinách

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Gymnastika
Kondiční cvičení

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova

9. ročník
Gymnastika
Kondiční cvičení

Sportovní hry

Gymnastika
Kondiční cvičení

Charakteristika oblasti
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání

základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní

orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž

žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých

podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje

celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím

se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové

spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři

tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které

jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály,

Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět

práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických

záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané

tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je

5.9  Člověk a svět práce
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v

průběhu celého základního vzdělávání a 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. V závislosti

na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a

pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání

žáků co největší počet tematických okruhů.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky

k:

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

- 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

- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní

činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku

- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka

- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám

ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského

myšlení

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a

dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a

profesní orientaci

5.9.1  Člověk a svět práce

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

1 1 1 1 1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika předmětu
Člověk a svět práce  postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Vede žáky k získání základních dovedností, přispívá

k vytváření životní a profesní orientace.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené v základní charakteristice ŠVP.

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života

Tématické okruhy

Vztah člověka k prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Ekosystémy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Kreativita

Psychohygiena

1. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence pracovní

• v rámci svých možností si připravuje a udržuje v pořádku pracovní prostor a pracovní

pomůcky

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
snaží se mačkat, trhat, lepit, slepovat, stříhat, vystřihovat a skládat
papír a obkreslovat podle šablony, vytvářet jednoduché prostorové
tvary z papíru

•

navléká, aranžuje, třídí při sběru přírodní materiál, pracuje podle
slovního návodu nebo předlohy

•

snaží se stříhat textil a nalepit textilii•

Učivo
- práce s papírem a kartonem
- práce s druhotným odpadem
- práce s přírodninou
- práce s textilem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

manipulace s přírodním materiálem a
papírem

Rozvoj schopností poznávání

vytváření jednoduchých prostorových tvarů

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:
provádí hnětení, válení, stlačování, přidávání a ubírání, dělení na
části

•

Učivo
- práce s modelínou a plastelínou
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

hnětení modelíny

Rozvoj schopností poznávání

tvarování modelíny

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
sestavuje stavebnicové prvky, montuje a demontuje stavebnici•

Učivo
- práce se stavebnicí
- práce s krabicemi

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sestavování dle pokynů

Rozvoj schopností poznávání

konstrukce dle vlastní fantazie

Kreativita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

skupinová práce se stavebnicí

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova

1. ročník
Uspořádání objektů do celků

4. Pěstitelské činnosti
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se  se základy péče o pokojové rostliny, otírá listy,
zalévá

•

Učivo
- péče o pokojové rostliny
- pokus s hrachem, klíčení
- návštěva zahradnictví

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

pěstování pokojových květin

Rozvoj schopností poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zalévání rostlin a péče o ně

Základní podmínky života

dekorace z drobného materiálu

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

dekorace z drobného materiálu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
poznává základy správného stolování a společenského chování•

Učivo
- prostírání, správné stolování, držení příboru
- příprava jednohubek
- příprava ovocného nápoje
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

rozlišení potravin chutí, čichem, hmatem

Rozvoj schopností poznávání

vánoční zdobení

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

stolování

Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce při svátečním stolování

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• dodržuje termín splnění úkolu a domluvená pravidla

• Kompetence pracovní

• učí se zodpovědnosti za vykonanou práci

• přispívá k práci skupiny

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
provádí mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání
a skládání papíru, vytváří jednoduché prostorové tvary  z papíru

•

 navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru přírodního
materiálu, pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

•

navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil, poznává stehy, slepí textilii
a vyrobí jednoduchý textilní výrobek

•

Učivo
- práce s papírem a kartonem
- prace s druhotným odpadem
- práce s přírodninami
- práce s textilem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření vlastních výrobků k aktuální
příležitosti

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:
hněte, válí, stlačuje, přidává a ubírá materiál, dělí na části, vzoruje
povrch a chápe vlastnosti s modelovací hmotou

•

Učivo
- práce s modelínou a plastelínou
- práce s těstem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce s modelínou a těstem

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

2. ročník

3. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
sestavuje stavebnicové prvky, montuje a demontuje stavebnici•

Učivo
- práce se stavebnicí
- práce s kartonovými prvky, krabicemi

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

sestavování stavebnice ve skupině

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. Pěstitelské činnosti
Očekávané výstupy

žák:
 pečuje o pokojové květiny, otírá listy, zalévá, kypří, provádí setí
semen, pozoruje a zhodnotí výsledky práce

•

Učivo
- péče o pokojové rostliny
- velikonoční osení
- pokus s rašením větviček ( Barborka )
- exkurze do zahradnictví

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

zasetí osení

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

5. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
chová se vhodně při stolování, připraví tabuli pro jednoduché
stolování, připraví jednoduchý pokrm studené kuchyně

•

Učivo
- příprava tabule pro jednoduché stolování
- příprava chlebíčku
- příprava míchaného ovocného nápoje
- pravidla správného stolování

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

spolupráce ve skupině při přípravě pokrmů

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

2. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence pracovní

• uvědomuje si zodpovědnost za vykonanou práci

• osvojuje si pracovní návyky, dbá na pořádek, pomůcky a domácí přípravu

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• osvojuje si poznatky o technice a technických materiálech
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
mačká, trhá, lepí, polepuje, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá
papír, vytvoří jednoduché prostorové tvary z papíru

•

navlékne, aranžuje, dotvoří, opracuje a vytřídí při sběru přírodní
materiál, je schopen pracovat podle slovního návodu a předlohy

•

navlékne jehlu, udělá uzel, nastříhá textil, používá zadní steh,
navleče gumu, přišije knoflík, slepí textilii, vyrobí jednoduchý
textilní výrobek

•

Učivo
- práce s papírem a kartonem
- práce s druhotným odpadem
- práce s přírodninou
- práce s textilem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření vlastních výrobků k aktuálním
příležitostem

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:
aplikuje válení, stlačování, přidávání a ubírání materiálu, dělení na
části, hnětení, vzoruje povrch, poznává vlastnosti práce s
modelovací hmotou, voskem, těstem, sádrou, hlínou a moduritem

•

Učivo
- práce s modelínou a plastelínou
- práce s keramickou hlínou
- práce se sádrou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření dárkových předmětů - jarmark

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
sestaví stavebnicové prvky, smontuje a demontuje stavebnici,
provede údržbu jednoduchých předmětů

•

Učivo
- práce se stavebnicí
- práce s kartonovými prvky a krabicemi
- údržba a oprava jednoduchých předmětů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

3. ročník
Uspořádání objektů do celků

přesahy z učebních bloků:

4. Pěstitelské činnosti
Očekávané výstupy

žák:
pečuje o pokojové květiny, otře listy, zalije, kypří, rozmnožuje
rostliny, poznává techniky rozmnožování rostlin, provádí
pozorování a zhodnotí jeho výsledky

•

Učivo
- péče o pokojové rostliny
- pěstování rostlin ze semen v místnosti
- přesazování rostlin
- rozmnožování rostlin
- exkurze do zahradnictví

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

3. ročník

5. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v základním vybavení kuchyně, chová se vhodně při
stolování, připraví tabuli pro jednoduché stolování, připraví
jednoduchý pokrm studené kuchyně, udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch

•

Učivo
- základní vybavení kuchyně
- výběr a nákup potravin
- jednoduchá a vkusná úprava stolu
- pravidla správného stolování
- příprava ovocného a zeleninového salátu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

3. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence pracovní

• uvědomuje si zodpovědnost za vykonanou práci

• snaží se postupně zdokonalit výsledky své práce

• snaží se používat osvojené poznatky a dovednosti  v praxi

• rozvíjí svou manuální zručnost

• učí se zacházet s technickým vybavením a technickými prostřrdky

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
vystřihuje, vyřezává, děruje, spojuje, polepuje, slepuje, tapetuje,
odměřuje, vytváří prostorové konstrukce

•

seznámí se se základy aranžování a využití samorostů, poznává
při činnosti s různým materiálem prvky lidových tradic, udržuje
pořádek na pracovním místě

•

provádí různé druhy stehů - přední, zadní, ozdobný, přišije očko a
háček, rozliší rub a líc tkaniny a poznává základy šití a vyšívání,
udržuje pořádek na svém pracovním místě, užívá zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při lehkém poran

•

Učivo
- práce s papírem a kartonem
- práce s druhotným odpadem
- práce s přírodninami
- práce s textilem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vytváření plastik s prvky lidových tradic

Rozvoj schopností poznávání

vytváření plastik s prvky lidových tradic

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:
rozlišuje vlastnosti různých materiálů: modelovací hmota, těsto,
sádra, modurit, vosk a keramická hlína; hněte, stlačuje, přidává a
ubírá, dělí na části, vyrobí jednoduchou nádobu, postavu

•

Učivo
- práce se sádrou
- práce s keramickou hlínou
- práce s moduritem
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

výrobky na jarmark

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
montuje a demontuje stavebnici, dovede sestavovat složitější
stavebnicové prvky - kombinuje jiný volný materiál, např. krabice,
pracuje podle slovního návodu a  předlohy

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu

•

Učivo
- práce se stavebnicí
- práce s krabicemi a kartonovými prvky
- práce s papírovými modely
- údržba a oprava jednoduchých předmětů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

4. ročník
Uspořádání objektů do celků

přesahy z učebních bloků:

4. Pěstitelské činnosti
Očekávané výstupy

žák:
pečuje o pokojové rostliny,vysvětluje rozdíl  mezi  setím a
sázením, množí rostliny odnožemi a řízkováním

•

vybere správné  pomůcky, nástroje a nářadí, zkouší,
experimentuje a poté zachycuje výsledky pokusů

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  práce•

Učivo
- základní podmínky pro pěstování pokojových rostlin
- setí rostlin v místnosti
- sázení rostlin
- rozmnožování rostlin různými způsoby
- exkurze do zahradnictví
- exkurze do květinářství

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

návštěva zahradnictví

Základní podmínky života

návštěva zahradnictví

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

5. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se v základním vybavení kuchyně•
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně•
uplatňuje pravidla správného stolování a společenského chování•
dodržuje hygienu a bezpečnost práce, poskytne první  pomoc  při
lehkém zranění, udržuje pořádek a čistotu

•

Učivo
- základní vybavení kuchyně
- výběr a nákup potravin
- příprava stolu pro slavnostní příležitost
- příprava pomazánky
- základy společenského chování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

4. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

5. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální

• aktivně se podílí na práci ve skupině

• Kompetence pracovní

• uvědomuje si zodpovědnost za vykonanou práci

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• přistupuje k pracovní činnosti z hlediska ochrany životního prostředí

• snaží se používat osvojené poznatky a dovednosti  v praxi

• získává poznatky o různých povoláních

• řeší problémy technické povahy

• buduje si racionální vztah k technice

1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy

žák:
vyřezává, rozřezává, děruje, polepuje, tapetuje, sešívá, vytváří
prostorové konstrukce

•

aplikuje základy aranžování a využití samorostů, poznává činnosti
s různým materiálem, čerpá z lidových tradic, používá vhodně
vybrané pracovní nástroje a pomůcky, neplýtvá materiálem

•

užívá různé stehy - přední, zadní, ozdobný; poznává lidová
řemesla a využívá práce s lidovými  technikami, udržuje pořádek
na pracovním místě, dodržuje hygienu a bezpečnost práce,
poskytne první pomoc při úrazu

•

Učivo
- práce s papírem a kartonem
- práce s druhotným materiálem
- práce s přírodninami
- práce s textilem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

aranžování přírodnin

Rozvoj schopností poznávání

výroba brože, korálků z přírodnin

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. Práce s modelovací hmotou
Očekávané výstupy

žák:
používá  a tvaruje různé materiály: modelovací hmota, těsto,
sádra, modurit,vosk a keramická hlína a zná jejich vlastnosti při
zhotovování plošných i prostorových výrobků

•

Učivo
- práce s keramickou hlínou
- práce s voskem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

tvorba keramických výrobků a jejich
následné využití

Rozvoj schopností poznávání

tvorba keramických výrobků a jejich
následné využití

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.9.1  Člověk a svět práce
Učební osnovy

5. ročník

3. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

žák:
montuje a demontuje stavební prvky, sestavuje složitější
stavebnicové prvky, pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo
jednoduchého schématu, využívá informační zdroje

•

dodržuje hygienu a bezpečnost práce a poskytne první pomoc při
lehkém zranění

•

Učivo
- práce se stavebnicemi
- práce s papírovým modelem
- údržba a oprava jednoduchých předmětů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

montáž a demontáž stavebnic

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova

5. ročník
Uspořádání objektů do celků

přesahy z učebních bloků:

4. Pěstitelské činnosti
Očekávané výstupy

žák:
pečuje o pokojové rostliny,vysvětlí rozdíl mezi setím a sázením,
množí rostliny odnožemi a řízkováním, seznámí se s rostlinami
jedovatými, rostlinami jako drogami, alergiemi

•

vede pěstitelské pokusy a provádí průběžné záznamy o jejich
pozorování

•

Učivo
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- pěstování léčivých bylin
- rozmnožování rostlin různými způsoby
- exkurze do květinářství
- výroba suché vazby
- výroba adventního věnce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

výroba adventního věnce

Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

pěstitelské pokusy, jejich porovnávání a
zaznamenávání

Základní podmínky života

pěstitelské pokusy, jejich porovávání a
zaznamenávání

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Rozmanitost přírody

přesahy z učebních bloků:

5. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

žák:
orientuje se  v základním vybavení kuchyně•
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně•
uplatňuje pravidla správného stolování a společenského chování•
dodržuje hygienu a bezpečnost práce, poskytne první  pomoc  při
lehkém zranění, udržuje pořádek a čistotu

•

Učivo
- základní vybavení kuchyně
- výběr a nákup potravin
- úprava stolu pro různé slavnostní příležitosti
- úprava ovoce a zeleniny za studena jako dekorace pokrmů
- základy společenského chování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

úprava stolu na vánoční besídku

Rozvoj schopností poznávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání receptů v kuchařce

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Člověk a jeho svět

5. ročník
Člověk a jeho zdraví

přesahy z učebních bloků:

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 458



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

5.9.2  Praktické činnosti

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
Praktické činnosti postihují široké spektrum pracovních činností a technologií. Vedou žáky k získávání

základních dovedností, přispívají k vytváření životní a profesní orientace. Součástí učiva 8. ročníku je tematický

okruh "Svět práce", ale tento vzdělávací obsah je realizován i v průběhu celého základního vzdělávání.

V závislosti na věku žáků se tak postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry

výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Ve všech tematických

okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP. 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

Tématické okruhy

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• plánuje svou práci

• Kompetence k řešení problémů

• řeší problémové situace

• přichází s neotřelými, avšak praktickými (technickými) nápady, řešeními, výtvory

(technická tvořivost)

• samostatně řeší technické problémy, rozvíjí technické myšlení

• Kompetence komunikativní

• spoluutváří pravidla komunikace

• Kompetence sociální a personální

• pracuje ve skupině

• Kompetence občanské

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• udržuje v pořádku pracovní pomůcky  a dbá na pravidla bezpečnosti práce

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro život v

současné, technikou bohatě disponující společnosti

1. Pěstitelství
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a poskytuje první
pomoc při úrazu

•

upřednostňuje ekologické postupy při  ochraně rostlin•
dodržuje základní postupy zpracování půdy•
používá  základní výživu rostlin – hnojení•
přizpůsobuje práci na zahradě  ročnímu období•
stará se o vybrané zástupce okrasných dřevin a květin•
obléká se vhodně a používá vhodné nářadí•

Učivo
- půda a její zpracování
- péče o rostliny
- sezónní práce v přírodě
- nářadí a nástroje
- hygiena, bezpečnost
- bezpečnost práce a první pomoc při úrazech
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce na zahradě podle ročních období

Seberegulace a sebeorganizace

návštěva zahradnictví, květinářství°; péče o
pokojové rostliny

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

uplatnění principu slušného chování

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ekologické postupy při ochraně půdy a
rostlin

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie rostlin

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie živočichů

7. ročník
Biologie živočichů
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

6. ročník

2. Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a poskytuje první
pomoc při úrazu

•

rozezná různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti•
pracuje s vhodnými nástroji a nářadím•
provádí jednoduché řezání, pilování, vrtání, stříhání a šití•
dbá na dokončení a povrchovou úpravu, design•
získává poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (laky, barvy)•
připraví si vlastní jednoduchý náčrt•
volí vhodné pracovní oblečení•

Učivo
- užití materiálu a jeho vlastnosti
- pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční opracování
- jednoduché pracovní operace a postupy
- technické náčrty
- bezpečnost práce a první pomoc při úrazech
- práce s barvami a laky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řezání, vrtání, pilování

Sebepoznání a sebepojetí

dokončení výrobku, povrchová úprava,
design

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (laky,
barvy)

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

dodržování bezpečnosti, poskytnutí první
pomoci

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Kvádr, krychle

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Kvádr, krychle
Osová souměrnost

Výtvarné činnosti

Prostorová tvorba
7. ročník

Prostorová tvorba

3. Příprava pokrmů a základy stolování
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazech v kuchyni

•

seznámí se ze základním vybavením kuchyně•
podílí se na přípravě jednoduchých předkrmů, chuťovek a
moučníků

•

je seznámen se základními postupy při opracování  a zpracování
surovin

•

dodržuje zásady zdravé výživy•
rozpozná různé druhy základní surovin•
seznámí se základní manipulací s elektrickým grilem (montáž,
úprava jednotlivých pokrmů, bezpečnost¨)

•

Učivo
- zásady bezpečnosti a hygieny práce, prevence úrazů, ochrana
zdraví
- základní vybavení cvičné kuchyňky
- příprava pokrmů
- zásady zdravé výživy

 

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

práce samostatná a skupinová

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

6. ročník
Život v rodině
Zdraví

přesahy z učebních bloků:
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

6. ročník

4. Provoz a údržba domácnosti
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce•
používá ekologické čistící prostředky•
zvládne úklid domácnosti a ošetřování oděvu•
má přehled o domácích zvířatech nejčstěji chovaných•
informuje se o  potřebách chovu domácích  zvířat a podmínkách
pro chov

•

dodržuje hygienu a bezpečnost kontaktu se zvířaty•

Učivo
- údržba a úklid domácnosti
- tříděný odpad, likvidace odpadu
- bezpečnost provozu domácnosti
- první pomoc při úrazech
- chov zvířat v domácnosti
- hygiena a bezpečnost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

práce individuální, skupinová

Seberegulace a sebeorganizace

šetření energií

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

třídění odpadu

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

péče o domácí mazlíčky

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis

6. ročník
Biologie živočichů

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství a ke zdraví

7. ročník
Majetek v našem životě
Rodina

Přírodopis

8. ročník
Biologie živočichů

9. ročník
Neživá příroda

8. ročník
Praktické poznávání přírody

8. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• organizuje svou práci

• Kompetence k řešení problémů

• řeší problémové situace

• přichází s neotřelými, avšak praktickými (technickými) nápady, řešeními, výtvory

(technická tvořivost)

• samostatně řeší technické problémy, rozvíjí technické myšlení

• Kompetence komunikativní

• spolupodílí se na utváření pravidel komunikace

• Kompetence sociální a personální

• respektuje názory druhých

• Kompetence občanské

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• udržuje v pořádku pracovní pomůcky  a dbá na pravidla bezpečnosti práce

• je schopen vytvořit si svůj studijní plán zaměřený na budoucí povolání

• vysvětluje své představy o vlastní profesní dráze

• připravuje se na své budoucí povolání

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro život v

současné, technikou bohatě disponující společnosti
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

8. ročník

1. Využití digitálních technologií
Očekávané výstupy

žák:
uvede a odstraní základní problémy při provozu digitální techniky•
propojuje jednotlivé přístroje•
vyhledává fakta a informace na www-stránkách•
používá technické údaje, čte v návodu k digit. technice•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce•
pracuje s digitální fotografií•

Učivo
- hygiena a bezpečnost práce
- první pomoc při úrazech
- práce s návodem a jeho aplikace
- úpravy a pořizování digitální fotografie
- práce s multimediálními nosiči

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

odstranění základních problémů při provozu
digitální techniky

Seberegulace a sebeorganizace

používání technických údajů, čtení v návodu
k digitální technice

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dodržení pravidel bezpečnosti práce

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

třídění a recyklace materiálů, šetření zdrojů
(energie)

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Textový editor (Word)

přesahy z učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Informace a komunikace
Multimedia
Novinky v informačních  a
komunikačních technologiích

Fyzikální praktika

9. ročník
Elektromagnetické jevy

Výtvarné činnosti

8. ročník
Grafické techniky

9. ročník
Grafické techniky

2. Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce•
na příkladu objasní poskytnutí první pomoci při úrazu•
rozezná různé druhy materiálů a hodnotí jejich vlastnosti•
pracuje s vhodnými nástroji a nářadím•
provádí jednoduché řezání, pilování,vrtání, stříhání a šití•
spojuje materiály - rozebíratelně a nerozebíratelně•
dbá na dokončení a povrchovou úpravu, design•
dodržuje poučení o nebezpečí ohrožení zdraví•
volí vhodné pracovní oblečení•

Učivo
- užití materiálů a jejich vlastnosti
- pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční opracování
- jednoduché pracovní operace a postupy
- první pomoc při úrazech
- bezpečnost a hygiena práce
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řezání, vrtání, pilování

Seberegulace a sebeorganizace

dokončení výrobku, povrchová úprava,
design

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (barvy,
laky)

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

jednoduchá údržba, zdravotně nězávadné
barvy a laky

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Kružnice, kruh
Válec

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslové citlivosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Kružnice, kruh
Válec
Konstrukční úlohy

Výtvarné činnosti

Prostorová tvorba
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

8. ročník

3. Svět práce
Očekávané výstupy

žák:
seznamuje se s druhy učebních oborů a s náplní jednotlivých
řemesel

•

vyhledává možnosti uplatnění na trhu práce po absolvování
vybrané profese

•

rozlišuje druhy středních škol a zhodnotí návaznost dalšího
vzdělávání

•

seznámí se u vybrané profese s pracovní činností, pracovním
prostředím, pracovními prostředky a pracovními předměty

•

informuje se ve škole, v rodině, na ÚP, PPP, v médiích•
seznámí se se základními náležitostmi pracovní smlouvy•
napíše žádost o zaměstnání a životopis•
dovede zhodnotit své předpoklady pro volbu povolání•
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních cílů•

Učivo
- učební a studijní obory škol
- povolání, druhy pracovišť, pracovních prostředků
- sebehodnocení, kvalifikace
- informace a poradenská služba, trh práce
- psaní životopisu a žádosti o zaměstnání
- pohovory u budoucího zaměstnavatele
- práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
- výchova k volbě povolání - práce s interaktivními programy

 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vyhledávání možností na trhu práce

Seberegulace a sebeorganizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

psaní žádosti o zaměstnání a životopisu

Lidské vztahy

seznámení se s právy a povinnostmi
zaměstnanců a zaměstnavatelů

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura

8. ročník
Komunikační a slohové cvičení

Výchova k občanství a ke zdraví

Osobnost
Právní minimum

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk - 1. cizí jazyk

7. ročník
The future (budoucnost)

9. ročník
1 týdně, P

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• řídí svou práci

• získané informace užívá v praxi

• Kompetence k řešení problémů

• uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí

• Kompetence komunikativní

• spolupodílí se na utváření pravidel komunikace

• Kompetence sociální a personální

• ovládá a řídí své chování a jednání

• Kompetence občanské

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• udržuje v pořádku pracovní pomůcky  a dbá na pravidla bezpečnosti práce

• připravuje se na své budoucí povolání
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5.9.2  Praktické činnosti
Učební osnovy

9. ročník

1. Využití digitálních technologií
Očekávané výstupy

žák:
uvede a odstraní základní problémy při práci s digit. technikou•
propojuje jednotlivé přístroje•
používá technické údaje, umí číst v návodu k digit. technice•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a poskytne první
pomoc při úrazu

•

vyhledává fakta a informace na www-stránkách•
odpovídá za půjčené přístroje a udržuje je v pořádku•

Učivo
- čtení návodu a konkrétní práce s digitálním přístrojem
- hygiena práce
- bezpečnost práce
- první pomoc při úraze elektrickým proudem
- základy robotiky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

propjuje jednotlivé přístroje

Seberegulace a sebeorganizace

vyhledávání fakt a informací na www.
stránkách

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dodržování pravidel bezpečnosti práce

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

seznámení se využíváním energie,
možnostmi a způsoby jejího šetření

Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Informatika

9. ročník
Kancelářské programy
Tvorba www stránek

přesahy z učebních bloků:

Informatika

9. ročník
Kancelářské programy
Tvorba www stránek
Grafika

Fyzika

Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v
polovodičích

Fyzikální praktika

Elektromagnetické jevy

2. Provoz a údržba domácnosti
Očekávané výstupy

žák:
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

•

uvědomuje si různé možnosti placení účtů a vedení jednoduchého
domácího účetnictví

•

používá ekologické čistící prostředky•
zvládne úklid domácnosti a ošetřování oděvu•
informuje se o základním vybavení kuchyně -  nádobí, náčiní,
elektrické a plynové spotřebiče

•

Učivo
- ekonomika domácnosti
- vedení účetnictví v PC
- spotřebiče v domácnosti
- údržba a úklid domácnosti
- tříděný odpad, likvidace odpadu
- bezpečnost provozu domácnosti a první pomoc při úrazech

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. Příprava pokrmů a základy stolování
Očekávané výstupy

žák:
seznámí se s inventářem zahraniční kuchyně•
zvládá složitější studené i teplé pokrmy•
zvládá složitější technologické postupy při přípravě pokrmů•
učí se vařit dle ekonomických zásad a dodržuje zásady zdravé
výživy

•

připraví slavnostní tabule•
chrání životní prostředí•
zvládá samostatnou manipulaci s elektrickým grilem (montáž,
úprava jednoduchých i složitých pokrmů, dodržuje zásady
bezpečnosti)

•

Učivo
- zahraniční kuchyně
- příprava složitějších pokrmů
- rozpočet na nákup
- sestavení jídelníčku dle norem zdravé výživy
- třídění odpadu
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

vaření dle ekonomických zásad

Seberegulace a sebeorganizace

příprava slavnostní tabule

Kreativita

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

příprava jídel zahraniční kuchyně

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poznávání stolování jiných kultur

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

třídění odpadu

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.9.3  Technická výchova

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

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika předmětu
Moderně pojatý předmět, který je zaměřený na získávání užitečných dovedností a znalostí v oblasti práce

s technickými materiály, na orientaci v návodech a technických popisech výrobků, na propojování výpočetní

techniky s běžným životem atd. Výuka tohoto předmětu je zaměřena prakticky a částečně teoreticky – ve

vybavené dílně žáci tvoří své výrobky podle vlastních návrhů a s pomocí dostupné multimediální a výpočetní

techniky. Svou podstatou je předmět vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o zvládnutí každodenních úkolů

a výzev, které přináší běžný život.

K naplňování výstupů a kompetencí v předmětu využívají učitelé výchovně vzdělávací strategie uvedené

v základní charakteristice ŠVP.
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

6. ročník

6. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• plánuje svou práci

• získané informace užívá v praxi

• Kompetence k řešení problémů

• řeší problémové situace

• přichází s neotřelými, avšak praktickými (technickými) nápady, řešeními, výtvory

(technická tvořivost)

• samostatně řeší technické problémy, rozvíjí technické myšlení

• Kompetence komunikativní

• spoluutváří pravidla komunikace

• Kompetence sociální a personální

• aktivně a pozitivně přispívá k práci skupiny

• Kompetence občanské

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• udržuje v pořádku pracovní pomůcky  a dbá na pravidla bezpečnosti práce

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro život v

současné, technikou bohatě disponující společnosti

1. Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy

žák:
udržuje pracovní místo i celé pracovní prostředí školní dílny v
pořádku a řídí se přitom stanovenými hygienickými zásadami

•

dodržuje vnitřní řád školní dílny a zásady bezpečnosti práce,
poskytuje první pomoc při úrazu

•

ke své práci si připraví jednoduchý náčrtek nebo výkres, včetně
kótování

•

orientuje se v nejjednodušších technických výkresech•
rozezná různé druhy materiálů, charakterizuje jejich vlastnosti,
využívá je při své práci – pracuje se dřevem, kovem, plastem

•

na základě posouzení materiálu volí jejich vhodné spojení•
materiál si změří a vhodně orýsuje•
rozeznává a používá vhodné pracovní pomůcky, nářadí a nástroje
pro ruční opracování materiálů

•

správně určuje potřebné pracovní operace a postupy, které
následně dodržuje

•

provádí jednoduché technické operace – řezání, pilování, ruční
vrtání, stříhání, ohýbání

•

dbá na dokončení a povrchovou úpravu výrobku•
pečuje o konečný výrobek, zvládá jednoduchou údržbu•
získává poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (laky, barvy)•
volí vhodné pracovní oblečení a obuv•

Učivo
- pracovní místo a pracovní prostředí
- zásady hygieny při práci a bezpečnosti práce
- první pomoc při úrazech
- vnitřní řád školní dílny
- ruční nástroje a nářadí na opracování materiálů
- pracovní postupy při opracování materiálů
- spojování materiálů
- povrchové úpravy materiálů
- práce se zdravotně nezávadnými barvami a laky
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řezání, vrtání, pilování

Sebepoznání a sebepojetí

dokončení výrobku, povrchová úprava,
design

Kreativita

dodržování správných pracovních postupů

Seberegulace a sebeorganizace

určení správného pracovního postupu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

příprava náčrtku

Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (barvy,
laky)

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

jednoduchá údržba, zdravotně nezávadné
barvy a laky

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Kvádr, krychle

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Kvádr, krychle
Osová souměrnost

2. Design a konstruování
Očekávané výstupy

žák:
vytváří jednoduché papírové modely (tělesa)•
pracuje podle předlohy a návodu•
při práci používá vhodných pomůcek a nářadí•
zná jednoduché konstrukční prvky, poznatků využívá při práci•
připraví a užívá vlastní jednoduchý náčrt výrobku či konstrukce a
ověří jejich funkčnost

•

provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a
zařízení

•

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

•

Učivo
- pracovní místo a pracovní prostředí
- zásady hygieny při práci
- bezpečnost práce
- první pomoc při úrazech
- stavebnice (plošné, prostorové)
- konstrukční prvky
- sestavování jednoduchých modelů
- práce podle předlohy
- pracovní postupy
- spojování materiálů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používá vlastní náčrt

Sebepoznání a sebepojetí

připraví vlastní náčrt

Kreativita

ověřuje funkčnost

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

bezpečnost práce, hygiena práce

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

první pomoc při úrazu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Kvádr, krychle

přesahy z učebních bloků:

Matematika

6. ročník
Kvádr, krychle
Osová souměrnost
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

7. ročník

7. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• plánuje svou práci

• Kompetence k řešení problémů

• řeší problémové situace

• přichází s neotřelými, avšak praktickými (technickými) nápady, řešeními, výtvory

(technická tvořivost)

• samostatně řeší technické problémy, rozvíjí technické myšlení

• Kompetence komunikativní

• spoluutváří pravidla komunikace

• Kompetence sociální a personální

• aktivně a pozitivně přispívá k práci skupiny

• Kompetence občanské

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• udržuje v pořádku pracovní pomůcky  a dbá na pravidla bezpečnosti práce

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro život v

současné, technikou bohatě disponující společnosti

1. Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy

žák:
udržuje pracovní místo i celé pracovní prostředí školní dílny v
pořádku a řídí se přitom stanovenými hygienickými zásadami

•

dodržuje vnitřní řád školní dílny a zásady bezpečnosti práce –
předvídá drobná nebezpečí při práci, poskytuje první pomoc při
úrazu

•

ke své práci si připraví náčrtek nebo výkres, včetně kótování•
orientuje se v jednoduchých technických výkresech•
rozezná různé druhy materiálů, charakterizuje jejich vlastnosti,
využívá je při své práci – pracuje se dřevem, kovem, plastem

•

na základě posouzení materiálu volí jejich vhodné spojení•
materiál si změří a vhodně orýsuje•
rozeznává a používá vhodné pracovní pomůcky, nářadí a nástroje
pro  ruční opracování materiálů

•

správně určuje potřebné pracovní operace a postupy, které
následně dodržuje

•

provádí jednoduché technické operace – řezání, pilování, ruční
vrtání, stříhání, ohýbání

•

dbá na dokončení a povrchovou úpravu výrobku•
pečuje o konečný výrobek, zvládá jeho údržbu•
získává poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (laky, barvy)•
volí vhodné pracovní oblečení a obuv•

Učivo
- bezpečnost práce ve školní dílně
- první pomoc při úrazech
- vnitřní řád školní dílny
- technické kreslení, technické náčrty
- vlastnosti a použití materiálů
- ruční nástroje a nářadí na opracování materiálů
- pracovní postupy při opracování materiálů
- spojování materiálů
- povrchové úpravy materiálů
- práce se zdravotně nezávadnými barvami a laky

 469
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řezání, vrtání, pilování

Sebepoznání a sebepojetí

dodržování správných pracovních postupů

Seberegulace a sebeorganizace

dokončení výrobku, povrchová úprava,
design

Kreativita

předvídá drobná nebezpečí

Komunikace

příprava náčrtku

Kooperace a kompetice

určení správného pracovního postupu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (barvy,
laky)

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

jednoduchá údržba, zdravotně nezávadné
barvy a laky

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Shodnost a středová souměrnost
Čtyřúhelník

2. Design a konstruování
Očekávané výstupy

žák:
vytváří složitější papírové modely (tělesa)•
pracuje podle předlohy a návodu•
při práci používá vhodných pomůcek a nářadí•
zná složitější konstrukční prvky, poznatků využívá při práci•
připraví a užívá vlastní náčrt výrobku či konstrukce a ověří jejich
funkčnost

•

provádí montáž, demontáž a údržbu i složitějších předmětů a
zařízení

•

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

•

Učivo
- pracovní místo a pracovní prostředí
- zásady hygieny při práci
- bezpečnost práce
- první pomoc při úrazech
- stavebnice (plošné, prostorové)
- konstrukční prvky
- sestavování jednoduchých modelů
- práce podle předlohy
- pracovní postupy
- spojování materiálů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

používá vlastní náčrt

Sebepoznání a sebepojetí

připraví vlastní náčrt

Kreativita

ověřuje funkčnost

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

bezpečnost práce, hygiena práce

Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

první pomoc při úrazu

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Shodnost a středová souměrnost
Čtyřúhelník
Hranoly
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

7. ročník

3. Využití digitálních technologií
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si nebezpečí práce se zařízeními pod elektrickým
proudem

•

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a poskytne první
pomoc při úrazu

•

dodržuje základní hygienická pravidla a předpisy•
orientuje se v různých periferních zařízeních, připojuje je a
propojuje

•

pracuje s digitální technikou, ošetřuje ji, chrání před poškozením•
uvede a odstraní základní problémy při práci s digitální technikou•
propojuje jednotlivé přístroje•
rozumí použitým pojmům a vhodně je používá•
využívá grafické editory jako doplněk k tvorbě prezentací•
používá technické údaje, čte v návodu k digitální technice•
vyhledává fakta a informace na www-stránkách•
uživatelským způsobem pracuje s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělání, zábava

•

Učivo
- práce digitální technikou, periferními zařízeními
- práce s multimediálními nosiči
- mobilní, bezdrátová technologie a její využití
- mapy a informace k cestování (internet)
- vyhledávání informací na internetu
- čtení návodu a konkrétní práce s digitálním přístrojem
- hygiena práce
- bezpečnost práce
- bezpečnost práce se zařízeními pod elektrickým proudem
- první pomoc při úraze elektrickým proudem
- programy na zpracování obrazu, zvuku, videa

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

odstranění základních problémů při provozu
digitální techniky

Seberegulace a sebeorganizace

používá technických údajů, čtení návodu k
digitální technice

Kreativita

vyhledává na www-stránkách

Komunikace

uvede a odstraní problémy s technikou

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledává fakta

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dodržení pravidel bezpečnosti práce

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

používá vhodných pomůcek, ochrana
techniky

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Textový editor (Word)

přesahy z učebních bloků:

Matematika

7. ročník
Hranoly

8. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• řídí svou práci

• získané informace užívá v praxi

• Kompetence k řešení problémů

• přichází s neotřelými, avšak praktickými (technickými) nápady, řešeními, výtvory

(technická tvořivost)
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

8. ročník

• samostatně řeší technické problémy, rozvíjí technické myšlení

• uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí

• Kompetence komunikativní

• spolupodílí se na utváření pravidel komunikace

• Kompetence sociální a personální

• ovládá a řídí své chování a jednání

• Kompetence občanské

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• udržuje v pořádku pracovní pomůcky  a dbá na pravidla bezpečnosti práce

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro život v

současné, technikou bohatě disponující společnosti

1. Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy

žák:
udržuje pracovní místo i celé pracovní prostředí školní dílny v
pořádku a řídí se přitom stanovenými hygienickými zásadami

•

dodržuje vnitřní řád školní dílny a zásady bezpečnosti práce –
předvídá možná nebezpečí při práci, poskytuje první pomoc při
úrazu

•

ke své práci si připraví složitější náčrtek nebo výkres, včetně
kótování

•

orientuje se v technických výkresech•
rozezná různé druhy materiálů, charakterizuje jejich vlastnosti,
využívá je při své práci – pracuje se dřevem, kovem, plastem

•

na základě posouzení materiálu volí jejich vhodné spojení•
materiál si změří a vhodně orýsuje•
rozeznává a používá vhodné pracovní pomůcky, nářadí a nástroje
pro ruční a strojní opracování materiálů

•

správně určuje potřebné pracovní operace a postupy, které
následně dodržuje

•

provádí složitější technické operace – řezání, pilování, vrtání,
stříhání, ohýbání

•

dbá na dokončení a povrchovou úpravu výrobku•
pečuje o konečný výrobek, zvládá i složitější údržbu•
získává poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (laky, barvy)•
volí vhodné pracovní oblečení a obuv•

Učivo
- pracovní místo a pracovní prostředí
- zásady hygieny při práci
- bezpečnost práce ve školní dílně
- první pomoc při úrazech
- vnitřní řád školní dílny
- technické kreslení, technické náčrty
- vlastnosti a použití technických materiálů
- ruční a strojní nástroje a nářadí na opracování materiálů
- pracovní postupy při opracování materiálů
- spojování materiálů
- povrchové úpravy materiálů
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řezání, vrtání, pilování

Sebepoznání a sebepojetí

dodržování správných pracovních postupů

Seberegulace a sebeorganizace

dokončení výrobku, povrchová úprava,
design

Kreativita

předvídá možná nebezpečí

Komunikace

příprava náčrtku

Kooperace a kompetice

určení správného pracovního postupu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (barvy,
laky)

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

jednoduchá údržba, zdravotně nězávadné
barvy a laky

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Kružnice, kruh
Válec

Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslové citlivosti

přesahy z učebních bloků:

Matematika

8. ročník
Kružnice, kruh
Válec
Konstrukční úlohy

2. Využití digitálních technologií
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si nebezpečí práce se zařízeními pod elektrickým
proudem

•

v modelových situacích objasní princip poskytnutí první pomoci•
dodržuje základní hygienická pravidla a předpisy•
orientuje se v různých periferních zařízeních•
pracuje s digitální technikou, ošetřuje ji, chrání před poškozením•
uvede a odstraní základní problémy při práci s digitální technikou•
rozumí použitým pojmům a vhodně je používá•
využívá grafické editory jako doplněk k tvorbě prezentací•
používá technické údaje, čte v návodu k digitální technice•
vyhledává fakta a informace na www-stránkách•
uživatelským způsobem pracuje s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělání, zábava

•

Učivo
- práce digitální technikou, periferními zařízeními
- práce s multimediálními nosiči
- mobilní, bezdrátová technologie a její využití
- mapy a informace k cestování (internet)
- vyhledávání informací na internetu
- čtení návodu a konkrétní práce s digitálním přístrojem
- hygiena práce
- bezpečnost práce
- bezpečnost práce se zařízeními pod elektrickým proudem
- první pomoc při úraze elektrickým proudem
- programy na zpracování obrazu, zvuku, videa
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

odstranění základních problémů při provozu
digitální techniky

Seberegulace a sebeorganizace

používá technických údajů, čtení návodu k
digitální technice

Kreativita

vyhledává na www-stránkách

Komunikace

uvede a odstraní problémy s technikou

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledává fakta

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dodržení pravidel bezpečnosti práce

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

používá vhodných pomůcek, ochrana
techniky

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Informatika

6. ročník
Prezentační program (Powerpoint)

8. ročník
Tabulkový editor (Excel)
Informace a komunikace
Textový editor (Word)
Prezentační program (Powerpoint)
Internetové aplikace

přesahy z učebních bloků:

Informatika

8. ročník
Informace a komunikace
Multimedia
Novinky v informačních  a
komunikačních technologiích

3. Práce s laboratorní technikou
Očekávané výstupy

žák:
vhodně vybírá a pracuje s odbornými pomůckami, měřidly, přístroji•
volí vhodný pracovní postup•
z pozorovaného experimentu vnímá základní údaje, které zapisuje
a zpracovává do vhodné formy, formuluje výsledky práce

•

vyhledává informace o zadaném experimentu – postup činností,
pomůcky, ochrana zdraví

•

dodržuje vnitřní řád školní laboratoře, zásady bezpečnosti práce,
chrání životní prostředí

•

používá různé materiály, poznává a využívá jejich vlastností•

Učivo
- měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna,
čas, elektrický proud, elektrické napětí, rychlost a její změna
- vypracování protokolu
- elektrický obvod
- schéma zapojení
- reakce kovů
- reakce nekovů
- vlastnosti materiálů
- ochrana zdraví a přírody

  

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sám vyhledává informace

Sebepoznání a sebepojetí

volí vhodný pracovní postup

Kreativita

první pomoc při úrazu

Komunikace

vnímá objektivní údaji z pozorování
experimentu

Kooperace a kompetice

formuluje výsledky práce

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dodržování bezpečnosti práce

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

chrání životní prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Vedení elektrického proudu v obvodu

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

8. ročník
Vedení elektrického proudu v obvodu
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

8. ročník

9. ročník
1 týdně, V

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• řídí svou práci

• získané informace užívá v praxi

• Kompetence k řešení problémů

• přichází s neotřelými, avšak praktickými (technickými) nápady, řešeními, výtvory

(technická tvořivost)

• samostatně řeší technické problémy, rozvíjí technické myšlení

• ověřuje prakticky správnost řešení

• uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí

• Kompetence komunikativní

• spolupodílí se na utváření pravidel komunikace

• Kompetence sociální a personální

• ovládá a řídí své chování a jednání

• Kompetence občanské

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

• Kompetence pracovní

• udržuje v pořádku pracovní pomůcky  a dbá na pravidla bezpečnosti práce

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro život v

současné, technikou bohatě disponující společnosti

1. Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy

žák:
udržuje pracovní místo i celé pracovní prostředí školní dílny v
pořádku a řídí se přitom stanovenými hygienickými zásadami

•

dodržuje vnitřní řád školní dílny a zásady bezpečnosti práce –
rychle předvídá možná nebezpečí při práci, poskytuje první pomoc
při úrazu

•

ke své práci si připraví složitější náčrtek nebo výkres, včetně
kótování

•

orientuje se ve složitějších technických výkresech•
rozezná různé druhy materiálů, charakterizuje jejich vlastnosti,
využívá je při své práci – pracuje se dřevem, kovem, plastem

•

na základě posouzení materiálu volí jejich vhodné spojení•
materiál si změří a vhodně orýsuje•
rozeznává a používá vhodné pracovní pomůcky, nářadí a nástroje
pro ruční a strojní opracování materiálů

•

správně určuje potřebné pracovní operace a postupy, které
následně dodržuje

•

provádí složitější technické operace – řezání, pilování, vrtání,
stříhání, ohýbání

•

dbá na dokončení a povrchovou úpravu výrobku•
pečuje o konečný výrobek, zvládá i složitější údržbu•
získává poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (laky, barvy)•
volí vhodné pracovní oblečení a obuv•

Učivo
- pracovní místo a pracovní prostředí
- zásady hygieny při práci
- bezpečnost práce ve školní dílně
- první pomoc při úrazech
- řád školní dílny
- technické kreslení, technické náčrty
- vlastnosti a použití technických materiálů
- ruční a strojní nástroje a nářadí na opracování materiálů
- pracovní postupy při opracování materiálů
- spojování materiálů
- povrchové úpravy materiálů
- údržba
- práce se zdravotně nezávadnými barvami a laky
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

řezání, vrtání, pilování

Sebepoznání a sebepojetí

dodržování správných pracovních postupů

Seberegulace a sebeorganizace

dokončení výrobku, povrchová úprava,
design

Kreativita

předvídá možná nebezpečí

Komunikace

příprava náčrtku

Kooperace a kompetice

určení správného pracovního postupu

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

poučení o nebezpečí ohrožení zdraví (barvy,
laky)

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

jednoduchá údržba, zdravotně nězávadné
barvy a laky

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika

9. ročník
Tělesa
Podobnost

2. Využití digitálních technologií
Očekávané výstupy

žák:
uvědomuje si nebezpečí práce se zařízeními pod elektrickým
proudem a předvídá je

•

dodržuje pravidla bezpečnosti práce a poskytne první pomoc při
úrazu

•

dodržuje základní hygienická pravidla a předpisy•
orientuje se v nejrůznějších periferních zařízeních, připojuje je a
propojuje

•

snadno pracuje s digitální technikou, ošetřuje ji, chrání před
poškozením

•

uvede a odstraní základní i složitější problémy při práci s digitální
technikou

•

propojuje jednotlivé přístroje•
rozumí použitým pojmům a vhodně je používá•
využívá grafické editory jako doplněk k tvorbě prezentací•
používá technické údaje, čte v návodu k digitální technice•
vyhledává fakta a informace na www-stránkách•
uživatelským způsobem pracuje s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělání, zábava

•

Učivo
- práce digitální technikou, periferními zařízeními
- práce s multimediálními nosiči
- mobilní, bezdrátová technologie a její využití
- mapy a informace k cestování (internet)
- vyhledávání informací na internetu
- čtení návodu a konkrétní práce s digitálním přístrojem
- hygiena práce
- bezpečnost práce
- bezpečnost práce se zařízeními pod elektrickým proudem
- první pomoc při úraze elektrickým proudem
- programy na zpracování obrazu, zvuku, videa
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

odstranění základních problémů při provozu
digitální techniky

Seberegulace a sebeorganizace

používá technických údajů, čtení návodu k
digitální technice

Kreativita

vyhledává na www-stránkách

Komunikace

uvede a odstraní problémy s technikou

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

vyhledává fakta

Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dodržení pravidel bezpečnosti práce

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

používá vhodných pomůcek, ochrana
techniky

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Informatika

9. ročník
Kancelářské programy

přesahy z učebních bloků:

Informatika

9. ročník
Kancelářské programy
Grafika

Fyzika

Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v
polovodičích

3. Práce s laboratorní technikou
Očekávané výstupy

žák:
vhodně vybírá a pracuje s odbornými pomůckami, měřidly, přístroji•
volí vhodný pracovní postup•
z pozorovaného experimentu vnímá objektivní údaje, které
zapisuje a zpracovává do vhodné formy, formuluje výsledky práce

•

sám vyhledává informace o prováděném experimentu – postup
činností, pomůcky, ochrana zdraví

•

dodržuje řád školní laboratoře, zásady bezpečnosti práce, chrání
životní prostředí

•

svědomitě používá různé materiály, poznává a využívá jejich
vlastností

•

poskytuje první pomoc při úrazu•

Učivo
- měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna,
čas, elektrický proud, elektrické napětí, rychlost a její změna
- vypracování protokolu
- elektrický obvod
- schéma zapojení
- reakce kovů
- reakce nekovů
- vlastnosti materiálů
- ochrana zdraví a přírody

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

sám vyhledává informace

Sebepoznání a sebepojetí

první pomoc při úrazu

Komunikace

vnímá objektivní údaji z pozorování
experimentu

Kooperace a kompetice

formuluje výsledky práce

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

volí vhodný pracovní postup

Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

dodržování bezpečnosti práce

Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

chrání životní prostředí

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v
polovodičích

přesahy z učebních bloků:

Fyzika

9. ročník
Elektromagnetické jevy
Vedení elektrického proudu v
polovodičích
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5.9.3  Technická výchova
Učební osnovy

9. ročník
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6.1 Den Země
Projekty

6 Projekty
Název školy Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Adresa 261 01 Příbram II, Jiráskovy sady 273

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje školaNázev ŠVP

1. 9. 2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání
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6.1 Den Země
Projekty

Žáci si upevňují vztah k přírodě a ke svému kraji. V rámci exkurze do přírody se učí pečovat o životní prostředí 

a vytváří si pozitivní vztah ke krajině. Kompetence žáků v oblasti udržitelného rozvoje a EVVO se u žáků

vytvářejí pomocí aktivit, které se periodicky a spirálovitě  posouvají vpřed v rámci jednotlivých ročníků

v souladu s plánem EVVO.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání

vnímání přírody všemi smysly

• Poznávání lidí
spolupracuje ve skupině

• Mezilidské vztahy
spolupracuje ve skupině

• Komunikace
spolupracuje ve skupině

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
rozhodne, které řešení je správné ve vztahu k životnímu prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola

tvorba pozitivního vztahu k přírodě

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Evropa a svět nás zajímá

chrání přírodu v evropských souvislostech (NATURA 2000, ÚSES)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

spolupracuje ve skupině

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Ekosystémy

rozpoznávání rozdílů mezi jednotlivýmí ekosystémy

• Základní podmínky života
neznečišťuje přírodu

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí
třídění odpadu

• Vztah člověka k prostředí
ochrana přírody a péče o ni

1. ročník
- návštěva ekofarmy

Klíčové kompetence
• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• pečuje o přírodu ve svém okolí

Určen pro:6.1 Den Země 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 480



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

6.1 Den Země
Projekty

• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

2. ročník
- praktické poznávání základních druhů dřevin (pupeny, listy, kůra, ...)

Klíčové kompetence
• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

3. ročník
- negativní vliv člověka na prostředí (dopravní zatížení města, pozůstatky těžební činnosti)

Klíčové kompetence
• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• chová se ohleduplně k přírodě

4. ročník
- vodní ekosystémy, erozní činnost toku, funkce říční nivy, povodně (OČZMS)

Klíčové kompetence
• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• chová se ohleduplně k přírodě

5. ročník
- znečišťování životního prostředí (odpady v přírodě, třídění odpadů, exkurze do sběrného dvora)

Klíčové kompetence
• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• pečuje o přírodu ve svém okolí
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6.1 Den Země
Projekty

• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

6. ročník
- orientace v krajině

- práce s turistickými mapami

- tvorba přiměřené dokumentace

 

Klíčové kompetence
• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• chrání ohrožené druhy
• dodržuje v terénu zásady bezpečného pohybu
• vytváří přiměřenou dokumentaci z exkurzí
• pracuje s turistickými mapami
• orientuje se v krajině
• neznečišťuje své životní prostředí
• teoretické vědomosti využívá v praxi
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

7. ročník
- praktické poznávání přírody - ptáci, herbářování

Klíčové kompetence
• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• chrání ohrožené druhy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• neznečišťuje své životní prostředí
• teoretické vědomosti využívá v praxi
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• vytvoří herbář

8. ročník
- hydrologie malého vodního toku

- revitalizace vodního toku nebo rybníka

- porovnání přírodního a umělého vodního ekosystému

- voda v krajině

Klíčové kompetence
• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
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6.2 Masopust
Projekty

• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• chrání ohrožené druhy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• neznečišťuje své životní prostředí
• teoretické vědomosti využívá v praxi
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

9. ročník
- hornictví na Příbramsku

- návštěva expozicí Hornického muzea Příbram

Klíčové kompetence
• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• chrání ohrožené druhy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• neznečišťuje své životní prostředí
• teoretické vědomosti využívá v praxi
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
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6.2 Masopust
Projekty

Projekt probíhá každoročně ve spolupráci se školní družinou. Klade důraz na poznávání tradic a zvyků v regionu.

Žáci se seznamují s charakteristikou období od Třech králů do Velikonoc, které vrcholí masopustním úterým.

Téma a obsah jsou společné pro všechny uvedené ročníky v souladu s učivem ve vzdělávacích oblastech

a adekvátní vzdělávacím potřebám a možnostem žáků.

Náplň projektu:

- příprava a výroba masopustních masek a škrabošek, karnevalových kostýmů

- příprava vystoupení, účast na masopustním veselí ve škole a případně na veřejném prostranství ve městě

- masopustní průvod masek po škole

- masopustní tradice v regionu

- masky a jejich význam ve světě (indiáni, Japonsko, domorodci)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Psychohygiena

výtvarné prožitkové techniky

• Kreativita
výtvarné práce zaměřené na hudební kreace

• Komunikace
vyprávění zážitku, říkadla a četba

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Kulturní diference

masopust v Evropě, karnevaly

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Práce v realizačním týmu

výroba plakátu, průvod masek ve škole a ve městě

1. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví
• vyhledává informace z oblasti

Očekávané výstupy
• časově zařazuje nejvýznamnější svátky a tradice (Vánoce, Velikonoce)
• provádí hudebně pohybové činnosti

2. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví
• vyhledává informace z oblasti

Očekávané výstupy
• porovnává zvyky, obyčeje a způsob práce lidí v minulosti a současnosti, oceňuje výsledky

jejich práce

3. ročník

Určen pro:6.2 Masopust 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
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6.3 Velikonoce
Projekty

Klíčové kompetence
• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví
• vyhledává informace z oblasti

Očekávané výstupy
• srovnává proměny života v minulosti a přítomnosti
• tančí jednoduché pohybové hry s tancem
• výtvarně zpracovává přírodní materiál
• tančí se žákem opačného pohlaví

4. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví
• vyhledává informace z oblasti

Očekávané výstupy
• porovnává zvyky, obyčeje a způsob práce lidí v minulosti a současnosti, oceňuje výsledky

jejich práce
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

5. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví
• vyhledává informace z oblasti

Očekávané výstupy
• poznává činnosti s různým materiálem, čerpá z lidových tradic
• 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 netradiční materiály a předměty
• používá a chápe osnovu
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6.3 Velikonoce
Projekty

Pomocí projektu poznávají a prožívají žáci období Velikonoc, seznamují se s charakteristikou a průběhem svátků

– oslava přicházejícího jara , křesťanské svátky. Téma a obsah jsou společné pro všechny uvedené ročníky

v souladu s učivem ve vzdělávacích oblastech a adekvátní vzdělávacím potřebám a možnostem žáků.

Velikonoce jsou pohyblivé svátky,následují vždy 1. neděli po 1. jarním úplňku.

Náplň projektu:

- velikonoční symboly a jejich význam

- velikonoční pranostiky, pokrmy, písně, říkadla, koledy

- velikonoční tradice v jiných zemích

- tradice v regionu - rachtání, mrskání, zdobení kraslic, pletení pomlázek, vel.dekorace

- návštěva expozice ,,Velikonoce v Hornickém domku“

 

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kreativita

výtvarná tvorba, ilustrace, dekorativní zdobení

• Poznávání lidí
konfrontace tradic v rodině a ve společnosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Kulturní diference

znalosti o velikonočních svátcích v jiných zemích, svátky jara a křesťanů

1. ročník
Klíčové kompetence

• učí se přijímat jedinečnost a odlišnost ostatních

Očekávané výstupy
• poznává různé výtvarné formy, krásu v životě lidí interpretuje podle svých schopností a

dovedností

2. ročník
Klíčové kompetence

• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích

Očekávané výstupy
• užívá psací písmena velké i malé abecedy, správně je napojuje ve slovech
• porovnává zvyky, obyčeje a způsob práce lidí v minulosti a současnosti, oceňuje výsledky

jejich práce

3. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

Očekávané výstupy
• memoruje básničku a recituje ji

4. ročník

Určen pro:6.3 Velikonoce 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

Klíčové kompetence
• učí se zodpovědnosti za vykonanou práci

Očekávané výstupy
• seznamuje se s druhy (žánry) současného a hist. výtv. umění

5. ročník
Klíčové kompetence

• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti

Očekávané výstupy
• učí se chápat vztah umění a skutečnosti
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

Projekt je zaměřen na spolupráci pedagogů, žáků a rodičů. Škola - místo aktivního a radostného poznávání,kde se

plně respektují individuální zvláštnosti dítěte, jedinečnost každé osobnosti, právo na různost a individuální

tempo. Projekt má podchytit vše důležité a podstatné pro podporu zdraví, je koncipován do těchto oblastí:

POHODA PROSTŘEDÍ - věcné, sociální, organizační;

ZDRAVÉ UČENÍ - smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení;

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ - škola jako demokratické společenství a kulturní středisko obce.

Cíle projektu: škola je moderně, funkčně a esteticky vybavená vzdělávací instituce, rozvíjí osobnost žáka

a posiluje jeho sebevědomí, učitelé rozvíjejí své odborné i pedagogické schopnosti, pracují v týmech, mají

možnost relaxace, prostředí školy je bezpečné, podporující zdraví, přestávky jsou efektivně využívány k relaxaci,

učení je kvalitní, projektové, prožitkové a smysluplné, žáci zodpovídají za své chování, škola je otevřená

veřejnosti, maximálně využívá pobytů v přírodě.

Výtvarná práce,,Škola mých snů“ (ve 4. a 5. ročn. literární)

Tvorba pravidel chování ve Zdravé škole.

Zařazování tělovýchovných chvilek a relaxačních cvičení ve vyučování.

Zdravá výživa-pitný režim-vzorky zdravých potravin (beseda, výstava)

Zdravé zuby: Beseda na téma ,,zdravé zuby“-,,Znáte své zuby a jejich stavbu?, Který chrup máte v ústech?“

Údržba ústní dutiny-názorná ukázka a vlastní provedení.

Křížovka(zdravé a nevhodné potraviny), dokreslování obrázků.

Vyhodnocení a diplomy za úspěšné absolvování.

Bruslí celá rodina: Poučení o pohybu na ledě, nebezpečí bruslení na zamrzlé přírodní vodní ploše.

Chůze po ledě, průpravná cvičení pro osvojení rovnováhy na bruslích.

Samostatný pohyb na bruslích (jízda vpřed, zatáčení, zastavení).

Hry na ledě + bruslí celá rodina.

Plavání: : Zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu, hrozící nebezpečí při plavání na volné

vodě, základy hygieny při plaveckém výcviku.

Průpravná cvičení na suchu i ve vodě, hry na zbavení strachu z vody.

Osvojování základních plaveckých dovedností.

Závody a vodní radovánky.

Kanisterapie: Spolupráce s pracovníky skupiny Pomocné tlapky, seznamování se základy chování ke psům,

správná reakce při napadení.

Pes - pomocník a terapeut.

Den pro život: Orientace v integrovaném záchranném systému (zdravověda, požární ochrana, všeobecné

ohrožení)

Turistika: Význam pohybu, orientace v přírodě.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání

rozpoznávání možných nebezpečí, chování, které tomu předchází, dodržování instrukcí dospělých

• Psychohygiena
relaxační chvilky, pitný režim

Určen pro:6.4 Škola podporující zdraví 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

• Kreativita
plánování času pro práci, učení, zábavu a odpočinek

• Poznávání lidí
utváření přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a pomoci druhým

• Kooperace a kompetice
soutěživé psychohygienické hry, znalosti o zdravé výživě

• Hodnoty, postoje, praktická etika
vlastní zkušenosti o zdravém zpúsobu života

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí

využití pobytu v přírodě k pohybu a dalším aktivitám

• Vztah člověka k prostředí
vycházky do přírody

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Práce v realizačním týmu

výtvarnépráce, estetické prostředí školy

1. ročník
- vycházky do přírody

- soutěž EVVO

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- vybíjená

- Mc Donald Cup

- turistika

- bruslení

Klíčové kompetence
• učí se brát si poučení z problémové situace
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
• seznamuje se s poskytnutím první pomoci a způsobem přivolání pomoci
• učí se rozpoznávat krizové situace a přivolat první pomoc
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat
• chápe povinnost odmítat fyzické a psychické násilí, pozná útlak a kruté zacházení
• chápe význam pohybu pro zdraví
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat, páchá-li se škoda na

zdraví, duši nebo majetku vlastní osoby i druhých
• při potížích neshazuje vinu na druhé

Očekávané výstupy
• snaží se o ukázněné chování ve škole i mimo ni
• respektuje spolužáky, toleruje jejich odlišnost, přizpůsobuje se
• dodržuje hygienické návyky
• posoudí základy správné životosprávy – výživa, odpočinek, pitný a pohybový režim
• užívá názvy běžných onemocnění a seznamuje se s možnostmi prevence
• navrhuje první pomoc při drobném poranění a  způsob sebeochrany
• dodržuje základní pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi (za pomoci učitele)
• dodržuje zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání
• ošetří drobné poranění a přivolá pomoc

2. ročník
- vycházky do přírody

- soutěž EVVO

- projektový týden pro lepší kondici
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

- atletická všestrannost

- vybíjená

- Mc Donald Cup

- turistika

- bruslení

- pobyt ve zdravotně příznivém prostředí

- kurz plavání

Klíčové kompetence
• učí se brát si poučení z problémové situace
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích
• chápe povinnost odmítat fyzické a psychické násilí, pozná útlak a kruté zacházení
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat
• učí se rozpoznávat krizové situace a přivolat první pomoc
• seznamuje se s poskytnutím první pomoci a způsobem přivolání pomoci
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
• chápe význam pohybu pro zdraví
• při potížích neshazuje vinu na druhé

Očekávané výstupy
• posuzuje nutnost péče o mladší, handicapované a staré členy rodiny
• snaží se za pomoci dospělých dodržovat vhodný denní režim
• dodržuje zásady bezpečného chování vůči sobě i ostatním
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při plavání s pomocí učitele nebo rodičů
• zařazuje do svého režimu zdravotní cvičení a pohybové činnosti osvojené při TV
• snaží se vědomě dodržovat základy správné životosprávy

3. ročník
- vycházky do přírody

- soutěž EVVO

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- vybíjená

- Mc Donald Cup

- turistika

- bruslení

- kurz plavání

Klíčové kompetence
• učí se brát si poučení z problémové situace
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích
• chápe povinnost odmítat fyzické a psychické násilí, pozná útlak a kruté zacházení
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
• seznamuje se s poskytnutím první pomoci a způsobem přivolání pomoci
• učí se rozpoznávat krizové situace a přivolat první pomoc
• chápe význam pohybu pro zdraví
• při potížích neshazuje vinu na druhé

Očekávané výstupy
• pojmenuje hlavní části lidského těla
• posuzuje místa a situace, kdy je ohroženo zdraví
• uplatňuje zásady zdravého životního stylu
• pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
• uvědomuje si nebezpečí plavání v neznámé vodě
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při plavání
• uplatňuje zásady fair play
• uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových aktivitách

4. ročník
- vycházky do přírody

- soutěž EVVO

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- vybíjená

- Mc Donald Cup

- turistika

- bruslení

- kurz plavání

- soutěž Tady jsem doma

- dopravní výchova, dopravní hřiště

- pobyt ve zdravotně příznivém prostředí

Klíčové kompetence
• učí se brát si poučení z problémové situace
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích
• chápe povinnost odmítat fyzické a psychické násilí, pozná útlak a kruté zacházení
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
• seznamuje se s poskytnutím první pomoci a způsobem přivolání pomoci
• učí se rozpoznávat krizové situace a přivolat první pomoc
• chápe význam pohybu pro zdraví
• při potížích neshazuje vinu na druhé

Očekávané výstupy
• uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
• dodržuje zásady fair play
• uvědomuje si význam zařazení pohybových činností do denního režimu
• rozpozná základní nevhodné činnosti ohrožující zdraví
• dodržuje správné chování v dopravních prostředcích

5. ročník
 vycházky do přírody

- soutěž EVVO

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- vybíjená

- Mc Donald Cup

- turistika

- bruslení

- kurz plavání

- soutěž Tady jsem doma

- dopravní výchova, dopravní hřiště

 

Klíčové kompetence
• učí se brát si poučení z problémové situace
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• uvědomuje si nutnost vzájemné úcty v mezilidských vztazích
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat
• chápe povinnost odmítat fyzické a psychické násilí, pozná útlak a kruté zacházení
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

• seznamuje se s poskytnutím první pomoci a způsobem přivolání pomoci
• učí se rozpoznávat krizové situace a přivolat první pomoc
• chápe význam pohybu pro zdraví
• při potížích neshazuje vinu na druhé

Očekávané výstupy
• kulturně komunikuje a respektuje odlišnost druhých
• utváří si a dodržuje pravidla pro soužití v rodině, škole a obci
• plánuje svůj čas podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky druhých
• pečuje uvědoměle o své zdraví, uplatňuje návyky a  základ. dovednosti při prevenci
• chová se ohleduplně k druhému pohlaví, uvědomuje si změny probíhající v těle dívek a

chlapců, chápe změny v jejich chování
• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví, dodržuje instrukce
• v modelových situacích aplikuje asertivní chování a způsoby odmítání návykových látek
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
• zvyšuje fyzickou a kondiční úroveň
• užívá zásady bezpečnosti, hygieny při pohybových činnostech
• dodržuje zásady fair play
• ošetří  poranění a přivolá pomoc
• rozpozná základní nevhodné činnosti ohrožující zdraví

6. ročník
- soutěž EVVO

- soutěž Tady jsem doma

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- basketbal

- adaptační kurz

Klíčové kompetence
• při nejasnostech se radí i s ostatními o postupu práce
• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• neodmítá názory ostatních, nebojí se požádat o pomoc, dokáže pomoci slabšímu
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
• chová s v souladu s vžitými morálními normami, ve škole se školním řádem
• chápe význam pohybu pro zdraví
• je schopen spolupráce v družstvu
• ctí a dodržuje zásady fair play
• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

Očekávané výstupy
• spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích
• vysvětlí škodlivost kouření a požívání alkoholu, začíná přemýšlet o svých životních cílech
• dovede vytvořit režim svého dne, aby odpovídal základním zásadám zdravého životního stylu,

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví, podílí se na programech

podpory zdraví v rámci školy
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
• zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační techniky
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

pravidelně a s konkrétním účelem
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody a

silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• rozumí jídelnímu lístku; řekne, co si dá; objedná jídlo v kavárně

7. ročník
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

- soutěž EVVO

- soutěž Tady jsem doma

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- basketbal

- lyžařskýí kurz

Klíčové kompetence
• při nejasnostech se radí i s ostatními o postupu práce
• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• neodmítá názory ostatních, nebojí se požádat o pomoc, dokáže pomoci slabšímu
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
• chová s v souladu s vžitými morálními normami, ve škole se školním řádem
• chápe význam pohybu pro zdraví
• je schopen spolupráce v družstvu
• ctí a dodržuje zásady fair play
• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

Očekávané výstupy
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace, řeší případné neshody nebo konflikty s

druhými lidmi nenásilným způsobem
• uvědomuje si potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
• dovede sestavit jídelníček pro rodinné stravování, zohledňuje doporučený poměr základních

živin
• uplatňuje hygienické zásady a návyky  vztahující se k osobní a intimní hygieně, k hygieně

odívání, uplatňuje zásady duševní hygieny v denním režimu, zařazuje formy aktivního

odpočinku a způsoby otužování do režimu dne
• uvědomuje si rizika zneužívání návykových látek, orientuje se v účincích nejznámějších náv.

látek, uvědomuje si rizika rozvoje závislosti na návykových látkách
• používá v situacích ohrožení osobního bezpečí účinné způsoby chování, uvědomuje si, že

setkání s lidmi agresivními a pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek může být

nebezpečné
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody a

silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

pravidelně a s konkrétním účelem
• zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační techniky
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody a

silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

8. ročník
- soutěž EVVO

- soutěž Tady jsem doma

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- basketbal

- pobyt ve zdravotně příznivém prostředí

Klíčové kompetence
• při nejasnostech se radí i s ostatními o postupu práce
• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• neodmítá názory ostatních, nebojí se požádat o pomoc, dokáže pomoci slabšímu
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
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6.4 Škola podporující zdraví
Projekty

• chová s v souladu s vžitými morálními normami, ve škole se školním řádem
• chápe význam pohybu pro zdraví
• je schopen spolupráce v družstvu
• ctí a dodržuje zásady fair play
• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

Očekávané výstupy
• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky

hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
• vysvětlí pravidla zdravého způsobu stravování, je seznámen s alternativními formami výživy a

dovede posoudí jejich klady a zápory
• je informován, s kterými drogami se může setkat a zná teoreticky jejich účinek, uvědomuje si,

že závislost je horší než samotná droga
• svým chováním a jednáním respektuje u ostatních potřebu jistoty a bezpečí, bojuje účinnými

prostředky proti násilí ve škole, rodině, vrstevníky
• vysvětlí zásady dodržování léčebného režimu
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody a

silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

pravidelně a s konkrétním účelem
• zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační, relaxační techniky a speciální

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,

organizátora
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody a

silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

pravidelně a s konkrétním účelem
• zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační techniky
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program

9. ročník
- soutěž EVVO

- soutěž Tady jsem doma

- projektový týden pro lepší kondici

- atletická všestrannost

- basketbal

Klíčové kompetence
• při nejasnostech se radí i s ostatními o postupu práce
• učí se brát si poučení z problémové situace, pokusí se hledat nové řešení
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• neodmítá názory ostatních, nebojí se požádat o pomoc, dokáže pomoci slabšímu
• váží si svých spolužáků, respektuje odlišnost lidí a jejich hodnot
• chová s v souladu s vžitými morálními normami, ve škole se školním řádem
• chápe význam pohybu pro zdraví
• je schopen spolupráce v družstvu
• ctí a dodržuje zásady fair play
• poskytne pomoc v případě potřeby nebo o ni požádá

Očekávané výstupy
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné

konflikty či neshody s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
• analyzuje rizika ohrožující zdraví a navrhuje účinná opatření,snaží se dodržovat zásady

hygieny duše i těla jako prevenci onemocnění
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6.5 S paletou do minulosti
Projekty

• rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne možné příčiny a navrhne prevenci
• analyzuje příčiny trestné činnosti mladistvých  a dokáže navrhnout možnosti ochrany, varuje

před různými podobami násilí a není lhostejný k týrání a zneužívání nejen dětí, ale i starých

lidí,odmítá projevy rasismu, xenofobie a jakéhokoliv druhu nenávisti
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody a

silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

pravidelně a s konkrétním účelem
• zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační, relaxační techniky a speciální

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,

organizátora
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody a

silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

pravidelně a s konkrétním účelem
• zařazuje do svého pohybového režimu kompenzační a  relaxační techniky
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
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6.5 S paletou do minulosti
Projekty

Podstatou výtvarného projektu "S paletou do minulosti" je vytváření řad činností, propojených společnou

myšlenkou, úkolem, řešeným problémem, který je zkoumán z různých hledisek (obecných i individuálních) a ve

větším počtu různých činností. Projekt se týká především vyučovacího předmětu výtvarná výchova a je

systémově propojen s dalšími vyučujíími předměty např. dějepis, český jazyk, výchova k občanství a ke zdraví.

Žáci se snaží společně s pedagogem prostřednictvím různých výtvarných technik a přístupů přičlenit zadaným

úkolům určité formy a zkonstruovat vlastní myšlenku v rámci jednotlivých kulturně historických epoch např. na

téma Počátek světa; Mýty a legendy; Život v Egyptě; Svět gotických katedrál; Renesanční člověk a jeho svět; atd.

Téma a obsah jsou společné pro všechny uvedené ročníky v souladu s učivem ve vzdělávacích oblastech

a adekvátní vzdělávacím potřebám a možnostem žáků.

 

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kreativita

tvorba s různýmí výtvarnýmí materiály

• Poznávání lidí
studium odlišných kultur (malba nebo kresba)

• Mezilidské vztahy
abstraktní ztvárnění myšlení lidí v různých kulturách

• Komunikace
znaky a písmo od pravěku až po současnost (různé grafické techniky)

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
3Dmodelace různých námětů v našich dějinách

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Objevujeme Evropu a svět

studium evropských dějin umění v souvislosti s českou kulturou

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Etnický původ

výroba masek, kostýmů,rekvizit (práce s netradičními materiály)

6. ročník
Klíčové kompetence

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je
• spolupracuje ve skupině spolu s pedagogem a ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví
• dle svých možností reprezentuje školu

Očekávané výstupy
• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti

7. ročník
Klíčové kompetence

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je
• spolupracuje ve skupině spolu s pedagogem a ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev
• dle svých možností reprezentuje školu
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Určen pro:6.5 S paletou do minulosti 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
SMILE verze 3.2.0 496



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

6.6 Školní noviny
Projekty

Očekávané výstupy
• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti

8. ročník
Klíčové kompetence

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je
• spolupracuje ve skupině spolu s pedagogem a ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev
• dle svých možností reprezentuje školu
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Očekávané výstupy
• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti

9. ročník
Klíčové kompetence

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• umí vyhledávat informace z oblasti umění a zpracovat je
• spolupracuje ve skupině spolu s pedagogem a ostatními žáky, aktivně ovlivňuje výtvarný

projev
• dle svých možností reprezentuje školu
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Očekávané výstupy
• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti
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6.6 Školní noviny
Projekty

Od roku 2005 vydávají žáci školy Školní noviny, ve kterých prezentují svoji literární tvorbu a informace o škole.

Žáci při tvorbě školního časopisu pronikají do tajů "novinařiny", učí se kriticky myslet.

Práci žáků řídí redakční rada složená ze zástupců jednotlivých tříd.

Školní noviny vycházejí 2x ročně (podzim, jaro) + mimořádná čísla k různým příležitostem.

Téma a obsah jsou společné pro všechny uvedené ročníky v souladu s učivem ve vzdělávacích oblastech

a adekvátní vzdělávacím potřebám a možnostem žáků. Obsah je vždy volen tak, aby odrážel dění ve kole, ve

společnosti a odpovídal zájmům mladých lidí věkové kategorie základní školy.

 

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kreativita

navrh stránky do školních novin

• Poznávání lidí
komunikace žáků mezi jednotlivými ročníky

• Komunikace
schůzky a jednání redakční rady - prosazování svých názorů

• Kooperace a kompetice
návrh na obsah čísla školních novin

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dokončení úpravy školních novin

• Hodnoty, postoje, praktická etika
kritický přístup k hodnocení vlastní práce

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

porovnání různých školních časopisů

• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
porovnání situací, které prožil, s jejich interpretací v regionálním tisku

• Stavba mediálních sdělení
vytvoření zprávy, inzerátu a recenze

• Vnímání autora mediálních sdělení
beseda s novinářem

• Práce v realizačním týmu
podílení se na práci redakční rady a zajišťování jednotlivých příspěvků

1. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

Očekávané výstupy
• dovede přiřadit ilustrace k textu

2. ročník

Určen pro:6.6 Školní noviny 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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6.7 Alternativní výtvarné projekty
Projekty

Klíčové kompetence
• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

Očekávané výstupy
• nakreslí příběh

3. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi

Očekávané výstupy
• rozlišuje prostředí reálné a fantastické

4. ročník
Klíčové kompetence

• snaží se rozlišovat důležité informace a cíle od méně důležitých

Očekávané výstupy
• zaznamená zprávu ze školní akce
• sdělí, která media sleduje, jak si vybírá program

5. ročník
Klíčové kompetence

• stručně shrne klíčové myšlenky v logickém sledu

Očekávané výstupy
• vypráví a zaznamená písemně příběh, který zažil se třídou

6. ročník
Klíčové kompetence

• čte s porozuměním texty přiměřené obtížnosti

Očekávané výstupy
• porovnává jednotlivé časopisy pro svou věkovou kategorii

7. ročník
Klíčové kompetence

• čerpá informace z různých informačních zdrojů

Očekávané výstupy
• sestaví jednoduchý příběh a prezentuje ho (vypravování, komix)

8. ročník
Klíčové kompetence

• své sdělení vyjádří písemně uceleně se souvislou stavbou vět, souvětí, odstavců a celého textu

Očekávané výstupy
• analyzuje mediální produkci pro svou věkovou skupinu

9. ročník
Klíčové kompetence

• hodnotí práci svého týmu, jednotlivce i sebe podle kriterií vytvořených skupinou

Očekávané výstupy
• navrhne strukturu školního časopisu
• vytvoří kriteria pro zařazení zpráv do školního časopisu

 499
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

SMILE verze 3.2.0



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje škola
Verze: 14. - č.j.: 282/2020 sp_sk  1.2.2./A30, Datum: 18. 6. 2020, Platnost: 1. 9. 2020
RVP ZV Základní vzdělávání

6.7 Alternativní výtvarné projekty
Projekty

Alternativní výtvarné projekty budou aplikovány pro každý školní rok v rámci vyučovacího předmětu výtvarné

činnosti. Žáci se společně s pedagogem pokusí za pomocí tradiční i netradičních výtvarných postupů vytvořit

souborné či individuální výtvarné dílo na zadané téma. Mezi tématické okruhy lze například zařadit: Vesmír

a život, Báje a mýty, Živly, Život rostlin, Živočichové, Člověk, Prostředí života, Věci kolem nás, Technika,

Umění atd. Téma a obsah jsou společné pro všechny uvedené ročníky v souladu s učivem ve vzdělávacích

oblastech a adekvátní vzdělávacím potřebám a možnostem žáků.

 

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání

rozvíjení smyslů pomocí abstraktního výtvarného vyjádření (malba a kresba)

• Psychohygiena
relaxační výtvarné techniky

• Kreativita
tvůrčí výtvarná práce s neobvyklími výtvarnými prostředky

• Komunikace
skupinová tvorba na zadaná témata

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
3Dmodelace různých námětů

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola

tématické okruhy související se školou a žáky (využití netradičních technik např. složitější grafické

postupy, práce na PC atd.)

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Objevujeme Evropu a svět

získávání poznatků o evropských a světových dějinách umění, návštěva galerie, videoukázky, semináře

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Multikulturalita

využívání netradičních výtvarných postupů v boji proti rasismu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Vztah člověka k prostředí

výtvarné techniky land-art, pop-art

6. ročník
Klíčové kompetence

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům
• dle svých možností reprezentuje školu
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje základní  techniky experimentální kresby

a malby
• na základě projektové výuky prozkoumává základní techniky 3D experimentální tvorby
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje základní  techniky grafické tvorby
• na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze, návštěvy výstavy  nebo

animace výtvarného díla si vytváří pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní

skutečnost uměleckou i mimouměleckou

7. ročník

Určen pro:6.7 Alternativní výtvarné projekty 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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6.8 Den pro život
Projekty

Klíčové kompetence
• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům
• dle svých možností reprezentuje školu
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje složitější  techniky experimentální kresby

a malby
• na základě projektové výuky prozkoumává složitější techniky 3D experimentální tvorby
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje složitější techniky grafické tvorby
• na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze, návštěvy výstavy  nebo

animace výtvarného díla si vytváří pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní

skutečnost uměleckou i mimouměleckou

8. ročník
Klíčové kompetence

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí
• dle svých možností reprezentuje školu

Očekávané výstupy
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje pokročilé  techniky experimentální

kresby a malby
• na základě projektové výuky prozkoumává pokročilé techniky 3D experimentální tvorby
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje pokročilé  techniky grafické tvorby
• na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze, návštěvy výstavy  nebo

animace výtvarného díla si vytváří pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní

skutečnost uměleckou i mimouměleckou

9. ročník
Klíčové kompetence

• samostatně i v týmu experimentuje a navrhuje
• zbavuje se předsudků a snaží se rozumět i jiným kulturám a uměleckým přístupům
• dle svých možností reprezentuje školu
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje náročné  techniky experimentální kresby

a malby
• na základě projektové výuky prozkoumává náročné techniky 3D experimentální tvorby
• na základě projektové výuky procvičuje a upřesňuje náročné  techniky grafické tvorby
• na základě výtvarné tvorby, výkladu, diskuse, besedy, exkurze, návštěvy výstavy  nebo

animace výtvarného díla si vytváří pozitivní vztah k umění a estetice, citlivě vnímá okolní

skutečnost uměleckou i mimouměleckou
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6.8 Den pro život
Projekty

Prioritou zůstává seznámit žáky se zásadami první pomoci a chováním  při vzniku mimořádné události, např. při

povodních, požárech, lavinách, sesuvech půdy a zemětřeseních.

Na této akci se pravidelně podílejí studenti oboru Diplomovaný záchranář ze Střední zdravotnické školy Příbram,

kteří seznamují žáky prvního i druhého stupně se zásadami první pomoci.

Součástí přednášek pracovníků hasičského záchranného sboru bývají ukázky ochranných oděvů a hasičských

přístrojů.

Akci zaháuje cvičná evakuace celé školy.

 

Poznámka:

Plán aktivit a činností Dne pro život je podrobně rozpracován pro jednotlivé ročníky, periodicky se opakuje

náplň, aktivity a učivo v souladu se ŠVP ZV a začleněním tématiky OČMU dle platných učebních dokumentů

RVP ZV. V průběhu povinné školní docházky projdou všichni žáci opakovaně všemi tématy začleněnými dle

platných dokumentů RVP ZV v oblasti OČMU (ochrany člověka za mimořádných událostí).

 

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Komunikace

nácvik telefonní komunikace se složkami IZS (sdělit to důležité, nezmatkovat atd.)

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
žáci si zkouší jak postupovat v případě, že objeví zraněného člověka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí

na konkrétních příkladech se žáci dozvídají o vztahu mezi lidskou činností a výskytem přírodních

katastrof

• Vztah člověka k prostředí
diskuse s hasiči na téma "Jak se chovat v přírodě?" a "Co dělat v případě požáru?"

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Fungování a vliv médií ve společnosti

diskuse na téma "Jak nám média pomáhají v případě mimořádné situace?"

1. ročník
- vhodná místa pro hru

- telefonní čísla integrovaného záchranného systému

- možná nebezpečí v každodenním životě

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• seznamuje se s pojmy živelné pohromy
• seznamuje se s telefoními čísly pro přivolání pomoci a s chováním v krizových situacích
• poznává základní pravidla účastníků silničního provozu (přechod vozovky se světelnými

signály, chůze po chodníku, značky, zná různé dopravní prostředky)

Určen pro:6.8 Den pro život 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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6.8 Den pro život
Projekty

• navrhuje první pomoc při drobném poranění a  způsob sebeochrany

2. ročník
- vhodná místa pro hru

- telefonní čísla integrovaného záchranného systému

- možná nebezpečí v každodenním životě

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• seznamuje se s chováním při povodni, požáru atd.
• pokouší se správně chovat v krizových situacích s pomocí dospělé osoby
• poskytne první pomoc při drobném poranění,seznamuje se s postupem při  oznámením

dopravní nehody
• určí důležitá telefonní čísla

3. ročník
- přivolání pomoci

- základní pravidla první pomoci

- zásady bezpečného chování

- vhodná místa pro hru, uvede možná nebezpečí

- možná nebezpečí v každodenním životě

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• vysvětluje zásady při poskytování první pomoci
• pojmenuje hlavní části lidského těla
• posuzuje pravidla první pomoci, pokouší se stanovit postup v určitých mimořádných situacích

4. ročník
- zásady při poskytování první pomoci

- telefonní čísla integrovaného záchranného systému

- rozpoznávání nebezpečí

- přírodní jevy ohrožující lidské zdraví

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• orientuje se v telefonních číslech integrovaného záchranného systému
• v modelových situacích prokáže znalost chování v krizové situaci
• rozpozná vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí vlivem přírodních jevů

5. ročník
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6.8 Den pro život
Projekty

- zásady při poskytování první pomoci

- telefonní čísla integrovaného záchranného systému

- rozpoznávání nebezpečí

- přírodní jevy ohrožující lidské zdraví

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví, dodržuje instrukce
• vysvětluje zásady při poskytování první pomoci
• orientuje se v telefonních číslech integrovaného záchranného systému
• uvědomuje si důležitost a spolupráci složek integrovaného záchranného systému v regionu

6. ročník
- varovné signály

- práce integrovaného záchranného systému

- principy hašení požárů

- chování při živelných pohromách

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• samostatně se rozhoduje a nese zodpovědnost
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů
• poskytne první pomoc v rámci svých možností
• orientuje se v objektech a  jevech v jednotlivých složkách přírodní sféry
• seznámí se se zásadami chování při  živelných pohromách (povodně, zemětřesení, požáry)
• popíše vznik a složení půdy a její druhy a typy

7. ročník
- varovné signály

- extrémní projevy počasí

- první pomoc

- chování při živelných pohromách

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• samostatně se rozhoduje a nese zodpovědnost
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• orientuje se v extrémních projevech počasí
• poskytne první pomoc v rámci svých možností
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6.9 Vánoce
Projekty

• seznámí se se zásadami chování při živelných pohromách (povodně, zemětřesení, požáry)
• orientuje se ve varovných signálech

8. ročník
- varovné signály

- chování při živelných pohromách

- principy hašení požárů

- nebezpečí úniku chemických látek

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• samostatně se rozhoduje a nese zodpovědnost
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• uvědomuje si zásady chování při živelních pohromách
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů
• uvede příklady nebezpečných chemických látek, se kterými nesmí zatím pracovat a popíše

nejefektivnější jednání v případě havárie s únikem některé této nebezpečné látky

9. ročník
- první pomoc

- jaderná energie

- chování při živelných pohromách

- principy hašení požárů

Klíčové kompetence
• učí se pravidlům týmové práce a roli člena týmu
• samostatně se rozhoduje a nese zodpovědnost
• řeší problémové úlohy z praktického života
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích
• není lhostejný k chování, které ohrožuje zdraví a bezpečnost
• získané vědomosti a dovednosti uplatňuje v každodenním životě

Očekávané výstupy
• poskytne první pomoc při život ohrožujících stavech
• uvědomuje si negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví při jaderných katastrofách
• zdůvodní pravidla bezpečné práce s hořlavinami a hasicími přístroji, aplikuje znalosti o

principech hašení požárů na řešení modelových situací
• zhodnotí možná nebezpečí živelných pohrom v ČR a popíše zásady chování v těchto situacích
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6.9 Vánoce
Projekty

Projekt seznamuje žáky s charakteristikou období Adventu a Vánoc. Přibližuje zvyky a tradice v regionu. Projekt probíhá ve spolupráci se

školní družinou.

Součástí projektu mohou být i akce pořádané městem.

Téma a obsah jsou společné pro všechny uvedené ročníky v souladu s učivem ve vzdělávacích oblastech a adekvátní vzdělávacím potřebám

a možnostem žáků.

 
Náplň:

- zahájení Adventu

- Mikuláš

- koledy – texty, biblické příběhy pro děti

- vánoční říkadla, ilustrace ( ,,Český rok“)

- vystoupení pro rodiče, besídky

- betlémy a tradice betlémů v regionu, HM, Sv. Hora, Ernestinum

- vánoční a novoroční přání, pečení a zdobení perníčků

- ,, Malá filosofie Vánoc“ – konzum x duchovní zážitek, stromeček – ekologie

- J. J. Ryba – velká regionální osobnost, Česká mše vánoční

- Vánoce ve světě – cizojazyčné koledy a vánoční písně, vyprávění 

  spolužáků o Vánocích ve Vietnamu, Ukrajině aj.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kreativita

hudební, výtvarná a literární tvorba

• Mezilidské vztahy
vlastní zkušenosti s vánočními tradicemi a průběhem v rodině

• Komunikace
psaní pohlednic a vánočních přání, sdělování zážitků, dramatizace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Evropa a svět nás zajímá

zvyky a tradice v jiných zemích, vlastní zkušenosti, četba

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Kulturní diference

výstavka předmětů z jiných zemí, kresba, malba, poslech

• Lidské vztahy
vánoční besídky a vystoupení

• Multikulturalita
odlišné zvyky ve světě

1. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• zapojuje se aktivně do práce a snaží se hledat další informace v literatuře a médiích
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Očekávané výstupy
• časově zařazuje nejvýznamnější svátky a tradice (Vánoce, Velikonoce)

2. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• zapojuje se aktivně do práce a snaží se hledat další informace v literatuře a médiích
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti

Určen pro:6.9 Vánoce 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
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6.10 Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí
Projekty

• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Očekávané výstupy
• porovnává zvyky, obyčeje a způsob práce lidí v minulosti a současnosti, oceňuje výsledky

jejich práce

3. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• zapojuje se aktivně do práce a snaží se hledat další informace v literatuře a médiích
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Očekávané výstupy
• srovnává proměny života v minulosti a přítomnosti

4. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• zapojuje se aktivně do práce a snaží se hledat další informace v literatuře a médiích
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Očekávané výstupy
• na přiměřené úrovni vypráví zážitek, příběh apod. písemnou a ústní formou
• pozoruje a porovnává živočichy a rostliny

5. ročník
Klíčové kompetence

• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• zapojuje se aktivně do práce a snaží se hledat další informace v literatuře a médiích
• odlišnosti kultur chápe jako součást kosmopolitní společnosti
• vnímá, chrání a oceňuje naše výtvarné tradice a kulturní historické dědictví

Očekávané výstupy
• jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině

a v kolektivu třídy
• poznává změny ve způsobu života v novověku
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6.10 Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí
Projekty

 Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí organizujeme (v závislosti na finanční náročnosti a možnostech

rodičů) ve 2., 4. a 6. ročníku během vzdělávání žáků na základní škole. Vzdělávací a výchovný pobyt žáků ve

zdravotně příznivém prostředí mimo školu je mimoškolní akce, která se významně podílí na utváření kompetencí

žáků především v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje. Hlavním cílem je naučit žáky vzájemnému soužití

s respektováním potřeb a možností druhých. Vzdělávácí složka umožňuje žákům výuku v jiném prostředí, jinými

metodami a se zaměřením na utváření kompetencí pro udržitelný rozvoj a vzdělávání v oblasti environmentální.

V šestém ročníku se zaměřujeme především na podporu adaptační role tohoto pobytu (výjezdu) žáků. Vzhledem

k zájmu žáků o studium se zaměřením na rozšířenou matematiku a informatiku a k žákům, kteří přicházejí ze

spádových malotřídních škol, vznikají v šestém ročníku nové třídní kolektivy. Adaptační kurzy pomáhají žákům

nacházet styčné body jistoty, na které byli zvyklí ve svých minulých třídách. Hlavním cílem pobytů a výjezdů

žáků do zdravotně příznivého prostředí je utváření kompetencí žáků pro fungování jedince v týmu a fungování

týmu (třídy) žáků při začlenění a respektování každého z nich, jeho potřeb a možností. Při realizaci těchto pobytů

a výjezdů žáků jsou dodržovány všechny legislativní a bezpečnostní normy platné pro danou oblast. Pro každý

pobyt nebo výjezd žáků je stanoven vedoucí z řad pedagogů (obvykle třídní učitel jedné ze tříd ročníku), který

zpracovává konkrétní náplň, časový harmonogram, výchovně vzdělávací cíle a zaměření pobytu ve zdravotně

příznivém prostředí nebo výjezdu do tohoto prostředí (např. průřezové téma, environmentální tématiku

a experimentální aktivity v přírodě, sportovní a pohybové aktivity atp.). Plán a program pobytu nebo výjezdu do

zdravotně příznivého prostředí schvaluje ředitel školy. Pro každém pobytu nebo výjezdu žáků je zpracována,

evaluace, výstupy a náměty na inovaci nebo zlepšení. Nadále jsou využívány pomůcky (dalekohledy,

mikroskopy, atlasy rostlin a zvířat, vyýkové hry a materiály)  zakoupené v rámci dřívějších grantových projektů

města Příbrami OP VK 1. 1.  a OP VK 1. 3..

Poznámka:

    •  pobyt nebo adaptační kurz je vícedenní pobyt žáků ve zdravotně příznivém prostředí s výukou dle rozvrhu

pro tento pobyt - cca 5 denní

    •  výjezd žáků do zdravotně příznivého prostředí je spojen především s EVVO aktivitami a exkurzemi a je

zpravidla 2 nebo 3 denní

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání

zkoumání a pozorování přírodních jevů

• Psychohygiena
aktivní a pasivní relaxace, sportovní aktivity

• Mezilidské vztahy
komunikativní kruh, stanovení pravidel chování na ŠVP

• Komunikace
sdělování výsledků pozorování, společné zážitky, psaní deníků

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola

příprava programu a vystoupení pro ostatní

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

společenské a komunikativní hry

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Vztah člověka k prostředí

naučné stezky, pozorování v přírodě

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Práce v realizačním týmu

společné zpracování poznatků a výsledků pozorování

2. ročník

Určen pro:6.10 Pobyty žáků ve zdravotně příznivém
prostředí

2. ročník
4. ročník
6. ročník
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6.10 Pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí
Projekty

V tomto věkovém období žáků základní školy je velmi důležité posilovat osobní odpovědnost a samostatnost dětí

při delším pobytu mimo rodinu. Nebát se vyjádřit svoji potřebui naopak nesouhlas např. s jednáním a chováním

svých spolužáků. Základním přepokladem je dodržování hygienických pravidel a norem slušného stolování,

dodržování pravidel slušného chování a komunikace. Žáci sim osvojují pravidla pobytu v přírodě a zdravého

životního stylu.

Klíčové kompetence
• je motivován k získávání poznatků, cítí potřebu vlastního pokroku
• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• sděluje vlastní výsledky
• vyslechne druhého
• reaguje na smluvené signály a gesta
• učí se pracovat ve skupině
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat
• chová se v souladu se stanovenými pravidly
• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit
• poznává tradice a kulturu naší země i států, jejichž jazyk se učí

Očekávané výstupy
• vytváří si pozitivní vztahy ke spolužákům
• utváří si pozitivní a odpovědný vztah k přírodě
• dodržuje zásady bezpečného chování vůči sobě i ostatním
• připraví se na turistickou akci ( obléct, sbalit batoh ) - i za pomoci dospělých

4. ročník
U žáků čtvrtého ročníku je důležité utvářet pozitivní mezilidské vztahy, dodržování pravidel slušného chování

a zásady pro pobyt a pohyb v přírodě. Rozvoj komunikačních dovedností, znalostí o přírodě, významu sportu

a volnočasových aktivit je důležitou součástí společného pobytu žáků ve zdravotně příznivém prostředí.

Klíčové kompetence
• osvojuje si obecně užívané termíny, symboly a znaky
• chápe význam pohybu pro zdraví
• získává informace od lidí ze svého okolí
• sděluje vlastní výsledky a porovnává je
• vyhledává informace z oblasti
• pojmenuje problém a odhadne, co ho způsobuje
• zapojuje se do diskuse
• vyhledává nové informace v různých zdrojích samostatně i ve skupině
• kooperuje s lidmi ze svého okolí
• uvědomuje si svá práva a povinnosti vzhledem k věku
• učí se rozpoznávat krizové situace a adekvátně jednat
• aktivně se zapojuje do sportovních aktivit
• chápe základní ekologické problémy
• přispívá k práci skupiny
• při své pracovní činnosti bere ohled na ochranu životního prostředí
• snaží se používat osvojené poznatky a dovednosti  v praxi

Očekávané výstupy
• popíše vlastními slovy jednotlivá společenstva
• rozpozná základní nevhodné činnosti ohrožující zdraví
• samostatně se připravuje na turistickou akci, volí správné oblečení
• chová se ohleduplně k přírodě
• rozpozná chování, které nelze tolerovat  a které porušuje základní lidská práva

6. ročník
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6.11 Projektový den EVVO
Projekty

Výjezd žáků 6. ročníku do zdravotně příznivého prostředí je především svým významem pojat jako adaptační

pobyt. Protože jsme vzhledem k dopravní obslužnosti spádovou školou pro mnoho okolních malotřídních škol

a nabízíme zařazení žáků s hlubším zájme o matematiku a informatiku do tříd se skupinami s rozšířenou výukou

matematiky a informatiky, mění se zásadním způsobem skladba třídních skupin z důvodů začlenění nových žáků.

Zároveň se žáci setkávají s větším počtem pedagogů v řežimu odborné výuky, než byli doposud zvyklí.

Završením změn je i osoba nového třídního učitele. Tento adaptační pobyt pomůže žákům lépe se začlenit do

nově vznikajícího kolektivu a připravit se na zvýšené nároky při přechodu na 2. stupeň základní školy. Nedílnou

součástí je i ekologická výchova a poznávání přírody.

Klíčové kompetence
• získává praktické pracovní návyky
• zúčastňuje se různých soutěží
• propojuje nové poznatky s předešlými zkušenostmi
• zapojuje se do diskuse
• učí se rozpoznávat krizové situace a adekvátně jednat
• aktivně přijímá kulturní, historické tradice
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• používá osvojené poznatky v praxi
• adekvátně vyjadřuje své názory
• dodržuje pravidla zdvořilého chování
• kooperuje s lidmi ze svého okolí
• neodmítá názory ostatních, nebojí se požádat o pomoc, dokáže pomoci slabšímu
• vhodně a uvážlivě jedná v každodenních situacích, souvisejících i s osobními problémy
• ovládá a řídí své chování a jednání
• neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků a učí se  vhodně reagovat
• neposmívá se, vyslechne si názor druhých
• chová se v souladu se stanovenými pravidly

Očekávané výstupy
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• dodržuje v terénu zásady bezpečného pohybu
• dodržuje zásady pobytu v přírodě
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6.11 Projektový den EVVO
Projekty

Tématicky zaměřen podle organizace UNEP – ochrana ŽP (UNESCO), která tato témata vyhlašuje každoročně  podle aktuálních problémů

ŽP a TUR. Projektový den se realizuje vždy v přírodě, formou skupinových prací od 1. – 9. ročníku. Důraz bude kladen na pozitivní vztah

žáků k přírodě a chápání ochrany ŽP v evropském kontextu. V žácích je postupně utvářen aktivní postoj k udržitelnému rozvoji.

Téma a obsah jsou společné pro všechny uvedené ročníky v souladu s učivem ve vzdělávacích oblastech a adekvátní vzdělávacím potřebám

a možnostem žáků. Konkrétně je vždy rozpracováno téma (koordinátorm EVVO školy) vyhlášené organizací UNEP pro daný rok. 

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání

vnímání přírody všemi smysly

• Poznávání lidí
spolupracuje ve skupině

• Mezilidské vztahy
spolupracuje ve skupině

• Komunikace
spolupracuje ve skupině

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
rozhodne, které řešení je správné ve vztahu k životnímu prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola

tvorba pozitivního vztahu k přírodě

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Evropa a svět nás zajímá

chrání přírodu v evropských souvislostech (NATURA 2000, ÚSES)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

spolupracuje ve skupině

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Ekosystémy

rozpoznávání rozdílů mezi jednotlivýmí ekosystémy

• Základní podmínky života
neznečišťuje přírodu

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí
třídění odpadu

• Vztah člověka k prostředí
ochrana přírody a péče o ni

1. ročník
Klíčové kompetence

• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• třídí odpad

Určen pro:6.11 Projektový den EVVO 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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6.11 Projektový den EVVO
Projekty

• pečuje o přírodu ve svém okolí
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

2. ročník
Klíčové kompetence

• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

3. ročník
Klíčové kompetence

• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí
• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli

Očekávané výstupy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• třídí odpad
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• chová se ohleduplně k přírodě

4. ročník
Klíčové kompetence

• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

5. ročník
Klíčové kompetence

• učí se chápat zásady týmové práce a přijímat určitou roli
• respektuje požadavky životního prostředí, chrání přírodu a uvědomuje si, že jsme její součástí

Očekávané výstupy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• třídí odpad
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině

6. ročník
Klíčové kompetence

• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy

Očekávané výstupy
• třídí odpad
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6.11 Projektový den EVVO
Projekty

• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• chrání ohrožené druhy
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• neznečišťuje své životní prostředí
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• teoretické vědomosti využívá v praxi

7. ročník
Klíčové kompetence

• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí

Očekávané výstupy
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• teoretické vědomosti využívá v praxi
• neznečišťuje své životní prostředí
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• chrání ohrožené druhy
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• třídí odpad

8. ročník
Klíčové kompetence

• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí

Očekávané výstupy
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• teoretické vědomosti využívá v praxi
• neznečišťuje své životní prostředí
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• chrání ohrožené druhy
• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• třídí odpad

9. ročník
Klíčové kompetence

• vytváří si kompletní pohled na přírodní vědy
• chápe význam týmové v práce a je ochoten přijmout určitou roli
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• aktivně se podílí na udržování kvalitního životního prostředí

Očekávané výstupy
• na splnění úkolu spolupracuje v dané skupině
• dovede využít předchozích vědomostí z přírodovědných předmětů ke splnění úkolu
• teoretické vědomosti využívá v praxi
• neznečišťuje své životní prostředí
• pečuje o přírodu ve svém okolí
• chrání ohrožené druhy
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6.11 Projektový den EVVO
Projekty

• dodržuje zásady slušného chování v přírodě
• třídí odpad
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

7 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Název školy Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273

Adresa 261 01 Příbram II, Jiráskovy sady 273

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Moje školaNázev ŠVP

1. 9. 2020Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

 

Hodnocení žáků

 

 

Humánní hodnocení pomáhá žákům i učitelům projevovat vzájemnou úctu,

vychází z jedinečnosti žáka, podporuje zvídavost a tvořivost, spolupráci a toleranci,

je důležitým motivačním aspektem žákova vědění.

 

 Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu.

 Hodnocení a autoevaluace ukazuje žákovi úroveň dosažení výstupů a kompetencí, cesty ke zlepšení

a jak postupovat dále.

 Hodnocení je pozitivně motivační.

 Hodnocení nesmí být ponižující a diskriminující.

 Hodnocení vždy musí respektovat požadavky kladené na žáka a jeho skutečné možnosti.

Vzdělávání žáků v základní škole si klade za cíl vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Ty představují soubor

znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnot, které jsou předpokladem úspěšnosti

v celoživotním učení, v práci, zájmových aktivitách i osobním životě.

Základním aspektem pro hodnocení žáka je otázka: Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito

klíčovými kompetencemi vybaven a do jaké míry dosáhl cílů základního vzdělávání?

Teprve další uplatnění žáka v životě a kvalita jeho života ukážou, jak se podařilo vytčených vzdělávacích cílů

dosáhnout. K dosažení kompetencí mohou být využívány také domácí úkoly v přiměřené míře

a náročnosti, které vedou žáky k samostatnosti, odpovědnosti, v zájmu upevnění a opakování znalostí

a dovedností.

Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání ve škole bude tedy hodnocení znalostí,

dovedností, návyků a postojů, které jsou tvořeny výstupy jednotlivých oblastí a promítnuty

do klíčových kompetencí, specifikovaných v jednotlivých obdobích. Po celou dobu školní docházky jsou žáci

vedeni k utváření morálních a mravních hodnot, které jsou základem vzájemného slušného chování jedinců ve

společnosti, bez slovních a fyzických útoků, šikany a násilí.

Hodnocení má tyto funkce, které jsou pro pedagoga důležitou zpětnou vazbou:

- funkce informativní: pojítko s rodiči,

- funkce regulativní: regulace učební činnosti,

- funkce výchovná: působení na osobnost žáka,

- funkce sociální: ovlivňuje sociální vztahy,

- funkce prognostická: doporučení do budoucnosti,

- funkce motivační: princip pozitivního hodnocení,

- funkce diagnostická: příčiny, důvody, vývoj.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

 Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Hodnotí žáka

z hlediska dosažení cílových kompetencí a výstupů vzhledem k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům,

vývojovým možnostem a schopnostem.

 Za 1. i 2. pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Na konci 1. pololetí může škola vydat žákovi výpis

z vysvědčení. Pokud žák přestupuje na jinou školu v průběhu 2. pololetí, vydá škola žákovi vysvědčení

s hodnocením za 1. pololetí.

 Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací

obou způsobů (rozhodnutí ředitele a souhlas školské rady).

 Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel/ka po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

hodnocení do klasifikace - pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, při přestupu žáka na jinou ZŠ

nebo na žádost zákonného zástupce žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka

v souvislostech ovlivňujících jeho výkon, v jejich vývoji obsahuje zdůvodnění

a naznačení dalšího rozvoje žáka.

 Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňují hodnocení a klasifikace průběžné a celkové. Průběžné

hodnocení se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

 Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné

klasifikace. V 1. a 3. čtvrtletí se provádí hodnocení výsledků žáka jako motivační

a informativní pro žáky i zák. zástupce.

 Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky jeho vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň kompetencí žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným

výstupům formulovaným ve školním vzdělávacím programu jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím

a osobnostním předpokladům a volní vyspělosti. Klasifikace zahrnuje hodnocení žákovy píle a přístupu ke

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon (žáci

se speciálními vzdělávacími potřebami). Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho věkovým

zvláštnostem i k tomu, že mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech

pro určitou indispozici. Vždy se přihlíží k možnostem žáka.

 Chování žáka nesmí ovlivnit klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

 Při průběžném hodnocení i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník přiměřenou náročnost

a pedagogický takt k žákovi.

 Za hodnocení a klasifikaci odpovídá učitel příslušného předmětu.

 Klasifikace předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, je výsledkem vzájemné dohody příslušných učitelů.

 Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu a hodnocení žáka informováni třídním učitelem a vyučujícími

jednotlivých předmětů:

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

- každé čtvrtletí při třídních schůzkách nebo konzultacích, případně jiným prokazatelným způsobem,

- kdykoliv na požádání zákonných zástupců.

 Ředitel školy rozhodne o použití slovního hodnocení výsledků vzdělávání:

- na žádost zák. zástupce u žáka s diagnostikovanými speciálními potřebami ve vzdělávání (podpůrným

opatřením, PLPP, IVP atp.),

- na doporučení vyučujícího předmětu a žádosti zákonného zástupce žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,

- na doporučení vyučujícího předmětu a žádosti zákonných zástupců žáka cizince, s tím, že při hodnocení cizinců

se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje vždy za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka

(žáci jsou považováni za žáky sociálně znevýhodněné z důvodu neznalosti vyučovacího jazyka). Závažné

nedostatky v osvojených vědomostech se považují za objektivní příčinu, pro kterou žák nemusí být v průběhu 1.

roku docházky ve škole v ČR z tohoto předmětu klasifikován (vyjma vysvědčení za 2. pololetí). Pro hodnocení

v ostatních předmětech se tato okolnost považuje

za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka - a žák nesmí být z tohoto důvodu při hodnocení

znevýhodněn.

 Sebehodnocení žáků je nedílnou součástí hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání ve všech předmětech. Učitel

předem stanoví kritéria tohoto způsobu hodnocení. Sebehodnocení žáka má především motivační roli. Hodnocení

úrovně kompetencí pro jednotlivé vzdělávací oblasti nebo předměty provádějí vyučující průběžně (minimálně 1x

za pololetí) a zaznamenávají si je do podkladů

pro hodnocení žáka tak, aby bylo možné kdykoliv sdělit žákovi, zákonným zástupcům, vedení školy

a ČŠI úroveň dosažených kompetencí žákem. Toto hodnocení společně se sebehodnocením má rovněž důležitou

motivační roli.

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených

škol. vzdělávacím  programem, s výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno

opakování ročníku podle § 52, odstavce 6, věty třetí Školského zákona.

 Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. nebo 2. stupně, který již na daném stupni opakoval ročník, a to bez ohledu

na prospěch.

 Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí řed. školy pro jeho hodnocení náhr. termín, a to tak, aby

hodnocení za toto pololetí bylo provedeno nejpozději do 2 měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné

hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.

 Není-li možné hodnotit žáka na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak,

aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období

měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 9. ročník. Škola vydá

žákovi vysvědčení s celkovým prospěchem neprospěl. Po hodnocení

v náhradním termínu škola vydá žákovi nové vysvědčení (předchozí vydané vysvědčení za 2. pololetí žák
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nevrací).

 Žák, plnící povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 2. pololetí neprospěl. To neplatí o žákovi,

který již jednou na daném stupni ZŠ opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy

na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze ze závažných zdravotních důvodů.

 Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou šk. docházku a na konci 2. pololetí neprospěl, povolit na

žádost zák. zást. opakování ročníku - po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků

a důvodů uvedených v žádosti.

 Žáci - včetně žáků 9. ročníku - kteří na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze 2 povinných předmětů (a dosud na

daném stupni neopakovali ročník) konají opravné zkoušky. Škola vydá na konci 2. pololetí těmto žákům

vysvědčení s celkovým prospěchem neprospěl. Je-li žákovi po opravné zkoušce vydáno nové vysvědčení,

předchozí vysvědčení žák nevrací.

 Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření

odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném

stupni již opakoval ročník.

 Na žádost zákonného zástupce může ředitel školy uvolnit žáka ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů

zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Ředitel žákovi určí náhradní způsob vzdělávání v době

vyučování tohoto předmětu. Na písemné doporučení lékaře (registrující praktický

pro děti a dorost) uvolní ředitel školy žáka z předmětu tělesná výchova, pokud má být žák uvolněn

na pololetí nebo na školní rok. V případě, že se jedná o první nebo poslední vyučovací hodinu, může být žák se

souhlasem zákonného zástupce uvolněn zcela bez náhrady vyučovacích hodin.

 Žák může plnit povinnou školní docházku na 1. i 2. stupni základní školy v souladu s § 41 Školského zákona

individuálním vzděláváním, na základě písemné žádosti zákonného zástupce a rozhodnutí ředitele o povolení ind.

vzdělávání při splnění podmínek vyjmenovaných zákonem. Žák koná každé pololetí zkoušky z učiva podle ŠVP

ZV pro daný ročník školy ve škole, do níž je přijat k plnění povinné školní docházky.

 Žák může plnit také povinnou školní docházku podle§ 38 Školského zákona: a) ve škole mimo území České

republiky, přičemž zákonný zástupce může, nebo nemusí zvolit spádovou nebo jinou školu v ČR jako kmenovou,

b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR, c) v zahraniční škole na území České

republiky se zahraničním vzdělávacím programem, d) v evropské škole se statutem Evropských škol. Žák plnící

povinnou školní docházku tímto způsobem, může být na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem

spádové nebo jiné školy v rejstříku škol v České republice, uvedených v případě za a) a za b) nebo d). Žák

studující v případě za c) musí být žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v rejstříku škol ČR, kterou zvolí

zákonný zástupce. Povinnost zákonných zástupců zapsat žáka k plnění povinné školní docházky tím není

dotčena. V odůvodněných případech může žák plnit povinnou školní docházku v souladu s § 40 a §41zákona č.

561/2004 Sb. v platném znění (individuální vzdělávání). Pokud zákonný zástupce nezvolí kmenovou školu v ČR,

v případě studia žáka v zahraniční škole viz a), b), d), nebo individuálním vzdělávání, dokládá plnění povinné

školní docházky MŠMT ČR.

 

1. Zásady pro hodnocení chování

 Hodnocení chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání chování žáka s vyučujícími v dané třídě

i ostatními učiteli a rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. Klasifikace chování

se hodnotí stupni nebo slovně.

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a vzájemné komunikace, dodržování

pravidel školního řádu, případně dalších vnitřních a provozních řádů školy a směrnic,

se kterými byl žák průkazně seznámen.

 Při klasifikaci chování žáka se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka (k již uděleným opatřením

k posílení kázně jen tehdy, nebyla-li tato opatření účinná). Podle závažnosti přestupku

v chování žáka, porušení škol. řádu, žákem úmyslně zaviněná nepřítomnost ve výchovně vzdělávacím procesu

a aktivitách s ním souvisejících, které jsou pro žáka povinné, může být žákovi uloženo výchovné opatření-

napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, po projednání v pedagogické radě pak důtka ředitele školy,

případně může být žák klasifikován 2. nebo 3. stupněm z chování, pokud předchozí výchovná opatření nebyla

účinná.

Kázeňská opatření:

Ředitel školy může v případě: a) zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem

a školním řádem (zejména hrubé a neetické slovní i fyzické opakované útoky na žáky

a zaměstnance školy nebo školského zařízení, opakované a dlouhodobé porušení povinnosti řádně docházet do

školy bez doložení nepřítomnosti v souladu s tímto školním řádem, šikana včetně neoprávněného opakovaného

pořizování a zveřejňování záznamů bez souhlasu dotčených osob,

na sociálních sítích a webových stránkách atd., docházka do školy pod vlivem návykových látek

a alkoholu, kouření cigaret i elektronických v prostorách školy, opakované slovní i fyzické útoky
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na spolužáky i zaměstnance školy nebo školského zařízení se sexuálním podtextem, záměrné poškozování

školního majetku), vyloučit žáka ze školy (při splnění povinné školní docházky). Vyloučení oznámí státnímu

zastupitelství a OSPODu.

V případě b) závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem a školním řádem, (především za

hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky na žáky a zaměstnance školy nebo školského zařízení, záměrné žákem

zaviněné porušení povinnosti řádně docházet do školy bez doložení nepřítomnosti v souladu s tímto školním

řádem, docházka do školy pod vlivem návykových látek

a alkoholu, šikanování spolužáků a zaměstnanců školy, včetně kyberšikany, záměrné poškození školního

majetku) může ředitel školy rozhodnout o podmíněném nebo úplném vyloučení žáka ze školy (pokud žák splnil

povinnou školní docházku).V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to

nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení

povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho

okamžitém vyloučení.

V případě c) se jedná o zaviněné porušení povinností - jsou to všechna ostatní běžná porušování povinností

stanovených zákonem a školním řádem.V těchto případech jsou využívána zejména výchovná opatření (NTU,

DTU a DŘŠ především při závažnějším porušení pravidel školního řádu

a drobném záměrně žákem zaviněném zanedbání povinné školní docházky).

 Třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí třídního učitele nebo důtky třídního učitele příslušnému

zástupci ředitele.

 Třídní učitel bezodkladně oznámí prokazatelným způsobem (prostřednictvím žákovské knížky, na tř. schůzce

spolku rodičů nebo doporučeným dopisem) zák. zástupci žáka uložení výchovného opatření.

 

Pochvaly:

 Ředitel školy může žákovi na základě svého rozhodnutí nebo podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po

projednání v pedagogické radě udělit pochvalu na vysvědčení nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti,

občanské nebo školní iniciativy, pomoc slabším a handicapovaným žákům,

za mimořádně úspěšnou práci, za vynikající reprezentaci školy a průběžné vynikající studijní výsledky

a odpovědný a tvůrčí přístup žáka ke vzdělávání.

 Třídní učitel může na základě svého rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících

udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy, déletrvající úspěšnou práci

a odpovědný přístup ke vzdělávání a velmi dobrou reprezentaci školy (viz další kritéria pro udělování pochval na

vysvědčení) a další výrazné aktivity ve prospěch školy a svých spolužáků, udělit pochvalu (nebo věcné ocenění),

a to budˇ do žákovské knížky, nebo - po projednání v pedagogické radě -

na vysvědčení.

 

 

Další kritéria pro udělování pochval žákům na vysvědčení:

    •  za umístění žáků v soutěžích v okresním nebo okrskovém kole na předních místech, nebo jsou-li úspěšnými

řešiteli olympiád,

    •  za umístění v krajských, republikových a vyšších soutěžích na významných místech, získání čestného uznání

(pedagog odpovědný za soutěž posoudí hodnotu umístění v soutěži i vzhledem ke schopnostem a možnostem

žáka),

    •  za práci na projektech, badatelskou činnost žáků nadstandardní činnosti v rámci vzdělávání reprezentující

školu a žáky na veřejnosti atp.,

    •  za dlouhodobou aktivní činnost v třídním kolektivu,

    •  za aktivní přístup ke studiu a dobré (pěkné, výborné) studijní výsledky,

    •  za kamarádský a empatický přístup ke spolužákům.

 Udělení pochval a uložení výchovných opatření se zaznamenává v dokumentaci školy – školní matrice  (zápis

z ped. rady) za pololetí, v němž bylo uděleno nebo uloženo.

 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 Sebehodnocení je důležitou motivační součástí hodnocení žáků.

 Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

 Chybu je třeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Chyba je důležitý prostředek učení, vede žáky ke

kognitivnímu učení a rozvoji kompetencí.

 Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

- co se mu daří a co mu ještě nejde,

- nástin dalšího postupu pro dosažení lepších výsledků při naplňování cílů vzdělávání a osobního cíle.
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 Při práci je žák veden k tomu, aby komentoval své výkony a výsledky.

 Známka není jediným zdrojem motivace.

 Sebehodnocení žáka je předpokladem dobrého autonomního hodnocení žákova výkonu.

 Sebehodnocení žáka je významnou kompetencí, kterou chceme žáka naučit.

Předpokladem žákovy sebereflexe je pochopení základních zásad:

1. Zásada vnitřního přijetí hodnocení – hodnocení nemůže výchovně působit, aktivizovat a rozvíjet osobnost,

není-li žákem vnitřně přijato.

2. Zásada přeměny hodnocení v sebehodnocení - vnitřní přijetí - zárodek sebehodnocení, ale nejen ztotožněním

se s hodnocením učitele, ale hlubším, samostatným hodnocením žáka (autonomní hodnocení).

 

3. Zásada organického včleňování hodnocení a sebehodnocení do celého průběhu vyuč. a učení

Jedná se vlastně o převedení cílů do žákových znalostí, dovedností, myšlenkových operací. Toto předjímané,

anticipující hodnocení je důležitým prvkem sebeřízení.

Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu, s nímž jsou žáci i jejich zákonní zástupci každoročně

seznamováni na začátku a v průběhu školního roku.

 Hodnocení je prováděno známkou (klasifikace).

 Hodnocení může být slovní nebo kombinace obojího.

 Hodnocení úrovně kompetencí pro jednotlivé vzdělávací oblasti nebo předměty provádějí vyučující průběžně

(minimálně však 1x za pololetí) a zaznamenávají si je do podkladů pro hodnocení žáka.

 Hodnocení může být i ve formě portfolia.

 Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka.

 Hodnotí se skupinová práce.

 Hodnocení se provádí podle předem stanovených kritérií.

 Hodnocení je průběžné.

 

4. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně

předem stanovených kritérií.

Stupně klasifikace prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

 předměty s převahou teoretického zaměření,

 předměty s převahou praktických činností,

 předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření.

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření

Částečně teoretické zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné předměty a matematika. Při

hodnocení výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavků školního vzdělávacího

programu, cílů základního vzdělávání a dosažené úrovně klíčových kompetencí.

Při hodnocení sleduje zejména:

 ucelenost a trvalost osvojení poznatků, pojmů, zákonitostí a vztahů,

 kvalitu a rozsah získaných dovedností aplikovat a vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,

při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

 schopnost týmové práce,

 kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,

 aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

 výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,

 kvalitu výsledků své činností,

 osvojení účinných metod samostatného studia.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák využívá požadované poznatky a dovednosti, informace, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, adekvátně

a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě je aplikuje i při řešení teoretických

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované intelektuální
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a motorické činnosti. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost

a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný a výstižný. Grafický projev je esteticky vyvážený. Výsledky

jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně vyhledávat, studovat a aplikovat

získané informace.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák využívá požadované poznatky a dovednosti, informace, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,

přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální

a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky

a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů

a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší

nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.

Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí vyhledávat,

studovat a aplikovat získané informace.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má při využívání požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí malé mezery. Při vykonávání

požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti

a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů

a zákonitostí podle podnětů vyučujícího. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků

jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a obsahově správný. Je schopen

vyhledávat, studovat a aplikovat informace s pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má při využívání požadovaných poznatků a dovedností závažné mezery. Při provádění požadovaných

intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Při řešení teoretických

a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Je nesamostatný při využívání poznatků pro hodnocení a výklad

jevů. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se

projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele

opravit. Při samostatném studiu a získávání informací má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák požadované poznatky a dovednosti nevyužívá uceleně a správně, má v nich značné mezery. Jeho dovednost

vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů

se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti

a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté

logické nedostatky. V ústním a grafickém projevu má závažné nedostatky ve správnosti

a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky

a chyby nedokáže opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat ani získávat informace a ani je

aplikovat.

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Převahu praktické činnosti mají na ZŠ praktické činnosti, technická výchova, praktika a výpočetní technika-

informatika a robotika. Při hodnocení v těchto předmětech se vychází z požadavku školního vzdělávacího

programu, cílů základního vzdělávání a dosažené úrovně klíčových kompetencí.

Při hodnocení se sleduje zejména:

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

 využití získaných teoretických vědomostí a dovedností v praktických činnostech,

 aktivita, samostatnost, tvořivost, vynalézavost a iniciativa v praktických činnostech,

 kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, dodržování

předpisů o BOZ a péče o živ. prostředí, hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek

v práci, obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí

a měřidel.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje pozitivní vztah k práci, k prac. skupině a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně

a tvořivě využívá získané teoret. poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově,
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samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen

menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně

si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o BOZ a aktivně se stará

o živ. prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení

a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje pozitivní vztah k práci, k pracovní skupině. Při práci se u něho nevyskytují podstatné chyby.

Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku.

Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se

o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb.

Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky

v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovní skupině a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele

uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele.

Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště

v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě

a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály

a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky

v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovní skupině a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky

dovede využít při praktické činnosti pouze za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech

a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve

výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. Méně dbá

o pořádek na pracovišti, na dodržování předpisů

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin,

materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí

a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovní skupině a k praktickým činnostem. Nedokáže ani

s pomocí učitele uplatnit získané teoret. poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech

a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky práce jsou

nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci

na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví

a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.

V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští

závažných nedostatků.

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, výchova k občanství

a ke zdraví, dramatická výchova, mediální výchova, environmentální výchova.

Žák zařazený do zdravotní Tv se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje

s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Pokud žák navštěvuje volitelný předmět zdravotní Tv i Tv, je klasifikován

z obou předmětů samostatně.

Při hodnocení v uvedených předmětech se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu, cílů

základního vzdělávání a dosažené úrovně klíčových kompetencí hodnotí:

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

 osvojení potřebných vědomostí, dovedností a ověřených zkušeností, činností a jejich tvůrčí aplikace,

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

 kvalita a úroveň projevu,

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

 v Tv - s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka – všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní

zdraví,

 „enviromentální“ vnímání a jednání,

 pozitivní vztah k sobě samému, členům společnosti a příslušníkům jiných národů,

 ochrana vlastního zdraví,
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 úroveň dosažených sociálních dovedností a jejich aplikace,

 etické normy, jejich pochopení, zvnitřnění a uplatňování žákem v každodenním životě.

.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady. Osvojené

vědomosti, dovednosti a návyky úspěšně rozvíjí v individ. a kolek. projevech. Jeho projev je esteticky působivý,

originální, procítěný, správný. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim

pozit. vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estet. vkus a těl. zdatnost, zájem o své duš.

a fyz. zdraví. Pěstuje si a aplikuje prakticky návyky v oblasti ochrany živ. prostředí a zdravého živ. stylu.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů,

které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší

nedostatky z hlediska požadavků školního vzdělávacího programu. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti,

dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění,

o estetiku, o své duševní i fyzické zdraví. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost, vztah

k přírodě a její ochraně. Je si vědom významu zdravého životního stylu pro sebe sama

a dokáže jej i v určité míře aplikovat.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti

v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti

a dovednosti mají četnější nedostatky a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní

zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost,

pozitivní vztah k ochraně životního prostředí a praktickou aplikaci. Uvědomuje si význam ochrany svého zdraví,

nedokáže ale vždy aplikovat zdravý životní styl.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý, rozvoj této schopnosti a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší

s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou

snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus, nepečuje o svůj fyzický stav v souvislosti se

stravováním. Uvědomuje si význam ochrany živ. prostředí a svého zdraví, ale nedokáže je účelně a soustavně

aplikovat a dodržovat.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem

o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Neuvědomuje si a nebo si nechce

uvědomit význam ochrany životního prostředí a svého zdraví.

Chování žáka je hodnoceno slovně nebo stupni:

1 - velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé.

Kritéria pro hodnocení chování stupni i slovně:

Velmi dobré: Žák aktivně dodržuje pravidla chování stanovené školním řádem, směrnicemi školy

a provozními řády učeben, školního dvora a hřiště, nebo vnitřním řádem školní družiny a obecně platnými

etickými normami. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Je přístupný výchovnému působení a snaží

se své chyby napravit.

Uspokojivé: Žák svým chováním porušuje pravidla stanovená školním řádem, směrnicemi školy

a provozními řády učeben, školního dvora a hřiště, nebo vnitřním řádem školní družiny. Dopustí se závažnějšího

přestupku, opakovaně se dopouští méně závažných přestupků nebo má výjimečně několik zaviněných

neomluvených hodin v průběhu pololetí. Ohrožuje bezpečnost a zdraví své nebo jiných osob. Porušuje obecné

platné etické normy chování.

Neuspokojivé: Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům školního řádu, směrnic školy

a provozním řádům učeben, školního dvora a hřiště, nebo vnitřnímu řádem školní družiny. Zpravidla

se přes důtku ředitele školy dopouští opakovaně dalších přestupků, soustavně nebo záměrně narušuje vzdělávací

proces třídy nebo skupiny. Má více záměrně zaviněných neomluvených hodin v průběhu pololetí. Dopouští se

i takových přestupků, které vážně ohrožují výchovu, mravní výchovu nebo bezpečnost a zdraví spolužáků nebo

zaměstnanců školy. Jeho chování vykazuje prvky šikany a fyzického násilí. Nedodržuje obecně platné etické

normy chování.

 

Škola nebo třídní učitel průběžně informují zákonného zástupce o chování žáka:
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-           prostřednictvím žákovské knížky,

-           na třídních schůzkách a konzultacích,

-           při osobním jednání při méně závažných, avšak opakovaných přestupcích a při zaviněných

neomluvených hodinách do počtu 10,

-           na jednáních výchovné komise při závažném přestupku a zaviněném počtu neomluvených hodin větším

než 10,

-           prostřednictvím e-mailů zasílaných v souladu s GDPR a Adaptačním zákonem ČR,

-           při osobním jednání ve škole na vyzvání ředitele školy,

-           při osobním jednání prostřednictvím poradenského pracoviště školy - výchovného poradce, metodika

prevence, psychologa školy.

 

5. Zásady pro používání slovního hodnocení

V případě slovního hodnocení žáka jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných

i nepovinných předmětech školního vzdělávacího programu a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných

školou popsány tak, aby byla zřejmá jeho úroveň dosažení cílů základního vzdělávání

a klíčových kompetencí. Slovní hodnocení obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet

případným neúspěchům žáka ve výchovně vzdělávacím procesu a chování a jak je překonávat.

6. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení, pro slovní hodnocení nebo kombinaci

obou

Celkové hodnocení žáka 1. až 9. ročníku se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

- prospěl(a) s vyznamenáním,

- prospěl(a),

- neprospěl(a),

- nehodnocen(a).

 

 Žák(yně) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů školního vzdělávacího

programu hodnocen(a) na vysvědčení stupněm horším než 2 (chvalitebný), průměr prospěchu ze všech

povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré nebo odpovídajícímu

slovnímu a kombinovanému hodnocení.

 Žák(yně) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem

hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečný) nebo odpovídajícím slovním a kombinovaným

hodnocením.

 Žák(yně) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem

hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečný) nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo

není-li z něho hodnocen(a) na konci 2. pololetí.

 Žák(kyně) je nehodnocen(a), není-li možné žáka-žákyni hodnotit z některého z povinných předmětů

stanoveným školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí.

 Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se nehodnotí.

 

7. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků žáka získává učitel zejména těmito

metodami, formami a prostředky:

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

 různými druhy hodnocení (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, didaktickými testy),

 kontrolními písemnými pracemi a praktickými činnostmi,

 úrovní aplikačních dovedností získaných vědomostí a dovedností,

 úrovní aplikace získaných informací z různých zdrojů,

 analýzou výsledků aktivit a tvůrčího analyticko-syntetického přístupu žáka,

 konzultacemi s ostatními učiteli, asistenty a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden

a zdravotnických služeb, zejména u žáka se SVP a stanovenými podpůrnými opatřeními,

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka,

 využitím žákovského portfolia,

 využitím sebehodnocení žáka,

 hodnocením týmové práce,

 využitím výsledků mimoškolních aktivit žáka, které se prolínají do jeho školní práce.

 

Žák 2. až 9. ročníku ZŠ musí být z předmětu klasifikován nebo jinak hodnocen alespoň 3x za každé pololetí.

Učitel oznamuje a objasňuje žákovi výsledek každého hodnocení a klasifikace. Vede žáka
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k sebehodnocení. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě a zdůvodní výsledek

hodnocení a stupeň klasifikace. Výsledky hodnocení pís. prací, ostatních projektů, prací

a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů ode dne realizace ověřování znalostí a dovedností.

Zpětnou vazbou pedagog zjišťuje, zda žák informacím týkajících se jeho hodnocení porozuměl.

Písemné práce a další druhy zkoušek, jejichž vypracování je plánované v trvání jedné vyučovací hodiny (český

jazyk, matematika a didaktické autorizované testy z cizích jazyků atd.) rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Takovou písemnou práci zapíše vyučující předem do

třídní knihy minimálně s týdenním předstihem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu písemnou práci

uvedeného charakteru. V ostatních předmětech je přípustné psát pouze didaktické testy a krátké písemné práce

nepřesahující 25 minut. Opravené písemné práce musí být předloženy žákovi a na požádání ve škole také

zákonnému zástupci. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení a klasifikaci žáka s tím, že

lze zjistit úroveň kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech nebo předmětech z jeho záznamů. Třídní

učitel koordinuje výchovně vzdělávací proces ve své třídě, zejména s ohledem na kumulaci písemných

a opakovacích prací a hodnocení žáků. Výchovný poradce a třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní

vyučující své třídy s IVP, PLPP

a doporučením z psychologických vyšetření žáka se SVP (dodržují GDPR a Adaptační zákon), pokud je zákonný

zástupce škole poskytl a které mají vztah k hodnocení a klasifikaci žáka, příp. ovlivňují jeho učební výsledky

a podstatně tím ovlivňují jeho výkon. Všichni vyučující rovněž úzce spolupracují s asistenty ve třídě.

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

 neklasifikují žáka ihned po návratu do školy po delší nemoci,

 žák nemusí dopisovat látku do sešitů v případě, že to není jediný zdroj informací,

 účelem zjišťování znalostí a dovedností žáků není najít mezery ve vědomostech a dovednostech žáka, ale najít

a ohodnotit to, co žák umí,

 učitel hodnotí a klasifikuje jen probrané a dostatečně procvičené učivo,

 hodnocení je motivační,

 hodnocení nesmí být diskriminující,

 hodnocení je objektivní.

 

8. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí

při plnění povinné školní docházky podle § 36, Zákona č.561/2004 Sb., v platném znění,  v kmenové škole, může

zákonný zástupce do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do

3 prac. dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy

nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost

ředitele školy nebo krajského úřadu.

 V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů

výchovného zaměření, posoudí ředitel školy (je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský

úřad), dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V případě zjištění porušení těchto pravidel

ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní

inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy

nebo krajského úřadu.

 V případě, že žák plní povinnou školní docházku podle § 41, Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění,

individuálním vzděláváním, koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva daného ročníku dle ŠVP ZV

školy, do níž byl přijat.

 Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení v případě plnění školní docházky podle § 41,

Zákona č. 561/2004 Sb., může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy 

o přezkoušení žáka. Byl-li zkoušejícím ředitel školy, krajský úřad. Zkouška je komisionální.

 Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že vyučujícím je ředitel školy, krajský

úřad.

 Komise je tříčlenná a tvoří ji předseda jmenovaný ředitelem školy, zkoušející učitel daného předmětu a přísedící,

kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti.

 Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním a nelze jej již napadnout novou žádostí

o přezkoušení.

 O přezkoušení se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace školy.

 Žák může v jednom dni konat pouze jedno přezkoušení.

 Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
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Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost konat opravnou zkoušku.

 Žák 9. ročníku a žák, který na daném stupni ZŠ dosud neopakoval ročník a na konci 2. pololetí neprospěl

nejvýše ze 2 povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, koná opravné zkoušky.

 Opravné zkoušky se konají do konce daného školního roku a jsou komisionální. Termín opravné zkoušky určí

ředitel školy.

 Žák, který opravnou zkoušku nevykoná úspěšně nebo se k ní nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může

ředitel školy stanovit žákovi náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního

roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

9. Způsob hodnocení žáků vyžadujících podpůrná opatření - se speciálními vzdělávacími potřebami

 U žáka vyžadujícího podpůrná opatření (s prokázanou specifickou vzdělávací potřebou

a doporučenými PO) se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru vzdělávací potřeby.

U žáka 1. - 9.  roč.  s podpůrnými opatřeními rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na

základě návrhu vyučujícího a žádosti zákonného zástupce.

 Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti specifické vzdělávací potřeby žáka

a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje vzdělávací potřeba žáka -

na obou stupních základní školy.

 Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení,

hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem a metod hodnocení.

 Při klasifikaci se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob projedná výchovný poradce a třídní

učitel s ostatními vyučujícími.

 Třídní učitel nebo učitel daného předmětu sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu a účel

individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

 Žák zařazený do zdravotní Tv, žák s částečným osvobozením nebo úlevou na základě doporučení lékaře se

klasifikuje v Tv s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

 

10. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami – kritéria slovního

hodnocení

a) ovládnutí ročníkových výstupů ŠVP

- ovládá bezpečně,

- ovládá,

- v podstatě ovládá,

- ovládá se značnými mezerami,

- neovládá,

 

b) úroveň myšlení

- pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti,

- uvažuje celkem samostatně,

- menší samostatnost v myšlení,

- nesamostatné myšlení,

- odpovídá nesprávně i na návodné otázky,

 

c) úroveň komunikačních dovedností

- výstižné, poměrně přesné,

- celkem výstižné,

- ne dost přesné,

- vyjadřuje se s potížemi,

- nesprávné i na návodné otázky,

 

d) úroveň aplikace vědomostí, dovedností a postojů

- spolehlivě, cíleně užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou,

- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb,

- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští,

- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává,

- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele,

 

e) zájem o vzdělávání, úroveň motivačních mechanizmů, sebehodnocení

- aktivní, vzdělává se svědomitě a se zájmem,

- vzdělává se svědomitě,

- k učení a k získávání dovedností nepotřebuje větších podnětů,
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- malý zájem o vzdělávání, potřebuje stálé podněty,

- pomoc a pobízení k získávání vědomostí a dovedností jsou zatím neúčinné,

- (ne)chápe význam sebehodnocení jako motivačního prvku ve vzdělávání.
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