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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1

Velikost a úplnost školy

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401 (dále jen ZŠ Jedovnice) je plně
organizovaná škola, která nabízí základní vzdělání pro žáky z Jedovnic a okolních obcí,
především z Kotvrdovic, Vilémovi, Krasové a Rudice.
Budova základní školy je situována v oblasti Jedovnice - Větřák, jedná se o budovu
s více než 60letou tradicí.
Na 1. a 2. stupni je zpravidla 1 až 2 třídy v ročníku, kapacita školy je 520 žáků.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 75 žáků, která uskutečňuje zájmové
vzdělávání pro žáky 1. stupně. Ve škole pracuje i školní klub s kapacitou 350 žáků.
Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje stravování žákům a pracovníkům
školy.

2.2

Vybavení školy

Škola disponuje se 17 učebnami, z nichž 2 jsou učebny pro výpočetní techniku
a jedna multifunkční učebna (se zaměřením na výuku přírodopisu, chemie a fyziky).
Škola má k dispozici 1 tělocvičnu (nově zrekonstruovanou) a 1 školní dílnu. V tělocvičně
je vybudována lezecká stěna, kterou žáci využívají nejen v hodinách tělesné výchovy,
ale i o přestávkách.
Po materiální stránce je škola slušně vybavena pomůckami, audiovizuální technikou
i výpočetní technikou.
Pro zajištění pitného režimu a občerstvení mají žáci k dispozici školní bufet,
nápojový automat a automat na školní mléko a ovoce.
Škola má standardní hygienické zázemí (šatny, WC), chybí sprchy.
Učitelé mají k dispozici 2 sborovny – učitelé 1. stupně mají společnou sborovnu,
učitelé 2. stupně jsou zpravidla po 2 v kabinetech, které jsou vybaveny počítači. Učitelé
mají volný přístup na internet a možnost neomezeného využívání tiskáren a kopírek.
V příštích letech bychom se chtěli zaměřit na rekonstrukci elektrické instalace v celé
škole, na dovybavení tříd výškově stavitelným nábytkem a na dokončení výměny
stávajících oken za plastové.

2.3

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor ve škole je stabilizovaný, ve škole pracuje zpravidla 8 učitelů
1. stupně, 12 – 14 učitelů 2. stupně, 2 vychovatelky a jedna vedoucí školního klubu.
Kvalifikovanost pedagogického sboru se pohybuje kolem 95 %. Všichni učitelé se
průběžně zapojují do dalšího vzdělávání pedagogů dle „Personálního rozvoje
pedagogických pracovníků“ schvalovaného každoročně ředitelem školy. Všichni
pedagogičtí pracovníci absolvovali základní kurz „Z“ v rámci projektu „SIPVZ“.
Věkový průměr pedagogických pracovníků v posledních 5-ti letech nepřesahuje
45 roků.
Na škole pracuje 1 výchovný poradce, který splňuje předepsané studium ke splnění
dalších kvalifikačních předpokladů dle vyhlášky č. 317 z roku 2005.
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Součástí pedagogického sboru je i preventista sociálně-patologických jevů,
ICT koordinátor a koordinátor ŠVP.

2.4

Ročníkové a celoškolní projekty

Projekty prohlubují a dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků
i celé školy. Zařazované formy projektu jsou ročníkové (krátkodobé) a celoškolní
(také krátkodobé).
Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů motivují žáky, podporují
komunikaci a spolupráci žáků a pedagogů a zvyšují efektivitu vyučování.

2.5

Žákovská samospráva

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím schůzek ředitele školy s předsedy tříd
od 6. do 9. ročníku. Žáci jsou na schůzkách seznamováni s plánovanými akcemi na
jednotlivé měsíce a o všech akcích ve škole, dávají podněty a připomínky k životu
a organizaci školy. Schází se jedenkrát měsíčně a během existence tohoto orgánu jsme
zaznamenali výrazný posun v přístupu žáků k samosprávě – jednání přestala být
prostředkem, který by žáci jenom kritizovali, ale stala se místem pro tvůrčí řešení
problémů, uplatňování nápadů a hledání společných postupů.

2.6

Spolupráce s rodiči

Dobrá komunikace a spolupráce s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Považujeme
za velmi podstatné při realizaci ŠVP vtažení rodičů do procesu vzdělávání dětí.
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání svých dětí informováni průběžně, na konzultacích
a na třídních schůzkách. Rodiče mají možnost navštěvovat „Den otevřených dveří na
ZŠ“ a tak vidět svoje dítě „v akci“.
Mají možnost se prostřednictvím internetu pravidelně seznamovat s obsahem
plánů výuky jednotlivých tříd.

2.7

Školská rada

Školská rada při ZŠ Jedovnice je zřízena a pravidelně se schází 4krát – 6krát za
rok. Rodiče mají možnost obrátit se na Školskou radu s připomínkami, podněty atd.

2.8

Partneři školy

Naše škola úzce spolupracuje se zájmovými organizacemi v Jedovnicích (Pionýr,
fotbal atd.), s Pedagogicko - psychologickou poradnou Blansko, se ZŠ Čachtice,
ZŠ Aschheim, SPŠ Jedovnice, ZUŠ Jedovnice, CHKO Moravský kras a další.
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ZŠ Čachtice
Základní škola Čachtice, ředitel Milan Šicko, tel. 00421327787109
Se ZŠ Čachtice spolupracuje naše škola od podzimu roku 2002, zaměřujeme se na
soutěže ve sportovních disciplínách žáků 6.-9. ročníku. Vzájemná setkání probíhají
zpravidla 1krát ročně na ZŠ Jedovnice a 1krát ročně na ZŠ Čachtice.
ZŠ Aschheim
ZŠ Aschheim, Heidweg 16, 85609 Aschheim, Direktor Ludwig Gűtlein,
tel. 0049899034660
Se ZŠ Aschheim spolupracuje naše škola od roku 2000, jde o vzájemné výměnné
pobyty žáků a učitelů, zpravidla 2krát ročně navštěvují žáci ZŠ Jedovnice Aschheim
a 2krát žáci a studenti ZŠ Aschheim Jedovnice. Výměnné pobyty slouží především
k rozvíjení komunikačních kompetencí.
Oblastní Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, pracoviště Blansko
Oblastní pedagogicko - psychologická poradna Vyškov, pracoviště Blansko, Nad
Čertovkou 17, 678 01 Blansko
Zaměřuje se na:
- vyšetření žáků se specifickými poruchami učení a chování
- zajišťování testů profesní orientace pro žáky 9. ročníků
- možnosti vyhledávání žáků nadaných
- umožňuje konzultace pro školu i rodinu
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
3.1

Zaměření školy

Název našeho ŠVP: „Základní škola Jedovnice, odrazový můstek do života“ není
nahodilý, vyjadřuje základní zaměření školního vzdělávacího programu, tj. všestranný
rozvoj osobnosti každého jedince, myšlenku zprostředkovávat žákům takové znalosti a
dovednosti, které dobře uplatní v praktickém životě. Nezaměřujeme se na žádné
specifické oblasti, ale snažíme se reagovat na potřeby dnešní doby, tj. znalost alespoň
2 světových jazyků a zvládnutí práce s počítačem – proto jsme disponibilní časovou
dotaci využili především pro posílení hodin anglického jazyka, druhého cizího jazyka,
informatiky a volitelných předmětů.
Naší prvořadou snahou je proměnit školu v takové prostředí, ve kterém se dětem
s různorodými vzdělávacími potřebami dostane nejen kvalitní vzdělávací péče, ale kde
se také budou cítit bezpečně a spokojeně.
Připojujeme se ke vzdělávacím trendům Evropské unie a naším cílem je rozvíjet
u žáků takové kompetence, které jim usnadní bezproblémový vstup do života 21. století.
Chtěli bychom, aby škola byla místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu,
celoživotnímu učení. Nebudeme žákům pouze zprostředkovávat sumu vědomostí,
ale chtěli bychom u žáků rozvíjet pro život důležité kompetence - učit se, řešit problémy,
využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem a chápání základních ekologických souvislostí.
Chtěli bychom u žáků rozvíjet také kritické myšlení a sebehodnocení.
Naším hlavním cílem je, aby žáci i učitelé chodili do školy rádi.
V rámci procesu vzdělávání se zaměříme mimo jiné na následující kompetence:
Učení
- být zodpovědný za své učení
- organizovat svůj učební proces
- být schopen řešit problémy
Objevování
- zvažovat různé zdroje dat
- získávat informace z různých zdrojů a posuzovat jejich věrohodnost
- radit se s lidmi ze svého okolí
- vytvářet dokumentaci
Myšlení a uvažování
- účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor
- hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím
- vnímat hodnoty umění, literatury a jiných
- chápat souvislosti mezi minulostí a současností
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Komunikace
- naslouchat a brát v úvahu názory druhých
- vyjadřovat se písemnou formou
- být schopen prezentovat se a mluvit na veřejnosti
- obhajovat vlastní názor a vhodně argumentovat
- rozumět, domluvit se, číst a psát ve více jazycích
Kooperace
- být schopen spolupráce a práce v týmu
- navazovat a udržovat kontakty
- činit rozhodnutí
- posuzovat a hodnotit
Práce
- vytvářet projekty
- organizovat svou vlastní práci
- přebírat zodpovědnost
- přispívat k práci skupiny
Adaptace
- využívat informační a komunikační technologie
- nalézat nová řešení
- být schopen přijmout a řešit změny
- řešit obtížné situace

3.2

Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program „ZŠ Jedovnice - odrazový můstek do života“ vychází
z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od školního roku 2005/2006.
Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci
s informacemi.
Cíle:
Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení - učení se:
- vyhledávat a třídit informace na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace využití v procesu učení a v praktickém životě
- vybírat a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní
učení
- využívat informací a komunikačních technologií
Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit
problémy - učení se:
- volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok, aplikovat osvědčené
postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací
- samostatně pracovat a získávat výsledky, porovnávat, kriticky posuzovat
a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti
- uvádět znalosti do souvislostí a tím si vytvářet komplexnější pohled na přírodní
a společenské jevy
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Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci - učení se:
- formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně
a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- naslouchat jiným a porozumět jim
- obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých - učení se:
- spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu
- aktivně přispívat k diskusi
- podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a utváření příjemné atmosféry
v týmu
- respektovat zkušenosti a názory jiných
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné
a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovaly svá práva a plnily své povinnosti učení se:
- řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, kterými
se řídí společnost
- mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně
schopnost vcítit se do situace ostatních a respektovat jejich názory
- schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti a činnosti jiných
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city a chování, jednání a v prožívání
životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učení se:
- ochrany životního prostředí, kulturních a společenských hodnot
- respektovat přesvědčení a názory ostatních
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný - učit se:
- dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život
a zdraví
- používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení
- dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky
- schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních
- rozhodovat se správně a zodpovědně s ohledem na své zdraví a zdraví ostatních
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit se žít společně s ostatními lidmi - učit se:
- vnímat kulturní a historické dědictví
- být vnímavý ke kulturním hodnotám a tradicím jiných národů
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Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - učení se:
- chápat podstatu, cíl a rizika podnikání
- rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách
potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru
- využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí povolání

3.3

Výchovné a vzdělávací strategie

K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňujeme tyto
společné postupy:
Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učiteli a žáky, týmová
práce, schůzky se starosty tříd atd.) - kompetence k řešení problému,
komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní - např.
- školní výlety 1. až 9. ročník
- mimoškolní akce (vycházky, exkurze atd.)
Využívání různých druhů informací - kompetence k učení, komunikativní, řešení
problémů, např.:
- žáci mají k dispozici školní knihovnu, mohou využívat školní počítačovou síť
s připojením na internet mimo výuku
- učitelé se zaměřují na práci s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými
a jinými)
Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých
jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
(skupinové práce, dialog, projekty atd.) - kompetence komunikativní, sociální
a personální, občanské, pracovní - např.
- škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, při kterých si žáci
ověřují školní poznatky v praxi
- terénní výuka zeměpisu ve spolupráci se studenty a pedagogy vysoké školy
Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi (Školská rada, ZUŠ, PPP, zájmové
organizace atd.) - kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální
a personální, občanské, pracovní - např. :
- žáci se účastní veřejných kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují
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3.4

Strategie naplňování klíčových kompetencí

V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou uplatňovány převážně takové
formy a metody práce s žáky, během kterých dochází k rozvoji všech klíčových
kompetencí.
Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků
izolovaně popisujeme takto:
Kompetence k učení
- vedeme žáky k odpovědnosti za své učení
- zaměřujeme se na kvalitní výuku cizích jazyků, nabízíme žákům od 6. ročníku
výuku i druhého cizího jazyka
- poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací a využíváme je ve výuce
- zúčastňujeme se mnoha soutěží, olympiád
- vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení
Kompetence komunikativní
- ve všech předmětech klademe důraz na spisovnou a kultivovanou mluvu žáků
- čtení, písemný projev a diskusi používáme jako nástroje učení ve všech
předmětech
- umožňujeme žákům projevovat a obhajovat svůj názor a klást otázky
- organizujeme socializační adaptační pobyty pro 1. ročník
- usilujeme o to, aby žáci rozuměli, domluvili se, četli a psali ve více jazycích
- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků
Kompetence k řešení problémů
- umožňujeme žákům na modelových situacích řešit úkoly totožné s praxí
- klademe důraz na možnost výběru
- vedeme žáky k tomu, aby při řešení problémů pracovali s různými nabízenými
zdroji informací, ověřovali si jejich pravdivost a pracovali s vlastní chybou
- navozujeme situace, při kterých se žák snaží řešit prakticky osobní nebo obecný
problém
Kompetence sociální a personální
- klademe důraz na bezpečné sociální prostředí ve škole, vytváříme je pomocí
pravidel za spoluúčasti žáků
- zadáváme úkoly, při kterých žáci efektivně spolupracují
- umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce
- pracujeme na prevenci šikany, snažíme se odstranit prvky agresivity žáků
- vedeme žáky k hodnocení sociálního chování souvisejícího se zdravím, životním
prostředím, vnímáním hodnot kulturních atd.
- usilujeme o to, aby se žáci naučili oceňovat práci vlastní i práci jiných
Kompetence občanské
- podporujeme pozitivní projevy chování a jednání udělováním „Ceny ředitele
ZŠ Jedovnice“ pro jednoho žáka prvního a druhého stupně
- žáci 9. ročníků učí žáky na 1. stupni
- žáci se při ekologických aktivitách školy a obce prakticky zapojují do péče
o nejbližší okolí
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-

seznamujeme žáky s dědictvím státu a našeho regionu
finančně podporujeme projekt „Adopce na dálku“ z kulturních akcích žáků naší
školy
zařazujeme do výuky autentické vyučování, besedy, exkurze atd.
vyžadujeme dodržování pravidel, společenských norem a zákonů
vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností

Kompetence pracovní
- učíme žáky třídit odpad
- pracujeme s žáky na vytváření projektů
- učíme žáky organizovat svou vlastní práci a přispívat k práci ve skupině
- vedeme žáky ke správnému způsobu využívání materiálů a techniky
- umožňujeme žákům využívat informačních technologií k samostatným pracím
a k prezentaci svých prací
- vedeme žáky k systematické profesní orientaci - v 8. ročníku máme zaveden
povinně volitelný předmět Volba povolání
- navštěvujeme se žáky 8. a 9. ročníků Informační poradenské středisko Úřadu
práce v Blansku a Střední školy a učiliště v nejbližším okolí
- vedeme žáky k sebepoznávání a sebehodnocení
- využívání dílen SPŠ Jedovnice pro praktické ukázky různých výrobních postupů

3.5

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním
postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči,
souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci
se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a
lehčími zdravotními poruchami, vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se
sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově
odlišného od prostředí, v němž vyrůstají, žáci pocházející z majoritní populace, žáci
ohroženi sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá podle druhu jejich
postižení či znevýhodnění.
Vzdělávací program školy je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj
každého žáka v prospěch jeho osobnostního maxima. Zvláštní pozornost je věnována
především žákům s vývojovými poruchami učení nebo chování a žákům sociálně
znevýhodněným.
Škola dlouhodobě spolupracuje s odborným poradenských zařízením – Oblastní
pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, pracoviště Blansko – na základě jejich
doporučení vzděláváme žáky s vývojovými poruchami učení nebo chování podle
individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které jsou zpracovány také na základě školního
vzdělávacího programu a vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb žáků – upravují
obsah, formu a podmínky jejich vzdělávání. Na sestavení IVP se podílí: třídní učitel,
vyučující příslušných předmětů, pedagogická poradna, rodiče, případně další odborníci.
IVP schvaluje ředitel školy.
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Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení:
- pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení je charakteristické, že
podávané školní výsledky neodpovídají jejich rozumové úrovni. Nejčastěji
vyskytujícími se poruchami jsou – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.
Většinou se nejedná o jeden druh poruchy, ale symptomy se vzájemně prolínají
a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu.
Při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení dodržují vyučující následující
postupy a zásady:
a) dyslexie – vhodné přístupy: oceňujeme drobné úspěchy a snahu žáka, máme
přehled o žákově zvládnuté úrovni čtení, zadáváme žákovi přiměřený text, při
hodnocení čtení respektujeme aktuální úroveň čtenářských dovedností žáka,
neporovnáváme ho s ostatními spolužáky, ověřujeme si správnost přečtení
a porozumění přečteného.
Písemný projev – využíváme kratší a jednodušší písemné zadání,
poskytujeme žákovi dostatek času a kontrolu napsaného, pro opis a přepis
využíváme přiměřené texty, omezujeme se na stručné heslovité zápisy
b) dysgrafie a dysortografie – vhodné přístupy: u žáků nehodnotíme specifické
chyby plynoucí z poruchy, respektujeme žákovo pomalejší tempo psaní,
gramatické chyby si ověřujeme ústně – diktáty nahrazujeme zkrácením nebo
doplňovacím cvičením, upřednostňujeme ústní projev žáka, nezadáváme
žákovi práce limitované časem, tolerujeme žákovu sníženou kvalitu písma
a jeho individuální tempo, hodnotíme pouze obsahovou správnost
c) dyskalkulie – vhodné přístupy: respektujeme žákovo individuální tempo,
zadáváme žákovi úkoly pro něj zvládnutelné a přiměřené, umožňujeme
žákovi používat potřebné pomůcky, využíváme možnosti rozvolnění učiva,
prodlužujeme u žáka fázi upevňování učiva a postupů
Vzdělávání žáků s poruchami chování:
Jedná se o žáky, kteří nerespektují některé normy společenského chování, reagují
impulzivně, někdy jsou hyperaktivní, se sníženou schopností koncentrace a spolupráce
v kolektivu a s obtížemi při komunikaci s vrstevníky i dospělými osobami. Při práci
s těmito žáky se zaměřujeme zejména na stanovení jasných pravidel chování a
způsobu komunikace se spolužáky i dospělými.
-

u žáků jsou nejvhodnější časté změny činností a neustálé utříďování a opakování
učiva. Při vzdělávání žáků s poruchami chování dodržují vyučující následující
zásady a postupy – usměrňujeme aktivity žáka, umožňujeme mu odpočinek
a pohybové uvolnění v hodině, snažíme se společně s žákem vytvořit řád
a hranice, provádíme s žákem nácvik sebekontroly, uplatňujeme klidný přístup
k žákovi

Vzdělávání žáků se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením, dlouhodobým
onemocněním, vadami řeči a jiným zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním:
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-

-

-

podle charakteru postižení či znevýhodnění umožní škola v rámci svých
materiálních a personálních podmínek využít kompenzačních pomůcek,
vhodných učebnic a učebních materiálů, přizpůsobených žákovým potřebám,
uplatní individuální přístup při stanovení obsahu, metod i forem výuky
škola zohlední druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení
výsledku žáka
pokud je to organizačně možné, zařadíme takového žáka s nižším počtem žáků
na základě doporučení poradenského pracoviště o závažnosti postižení nebo
znevýhodnění, bude žákovi pomáhat s přizpůsobením, při komunikaci s učiteli a
spolužáky, při sebeobsluze speciální pedagog nebo asistent pedagoga
v případě závažného postižení nebo znevýhodnění vzdělávání formou
individuální integrace může jít o realizaci změn v učebním plánu v některých
předmětech, případně je možné nahradit vzdělávací obsah nebo jeho části
vzdělávacím obsahem příbuzným nebo jiným, lépe vyhovujícím vzdělávacím
možnostem žáka

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:
- při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí bude největší pozornost
věnována osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, jeho
kulturními zvyklostmi a tradicemi. Cílem integrace těchto žáků bude ochrana
jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti.
Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima ve třídě
i ve škole.
- uplatňujeme individuální přístup v komunikaci s ním, odpovídající metody práce a
způsoby hodnocení výsledků jejich práce.
- u žáků z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním a ekonomickým
postavením, kteří bývají častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, se snažíme
zejména navázat kontakt a spolupráci s rodinou, pozorovat změny v chování
žáků a reagovat na ně, především s pomocí třídního učitele a školního metodika
prevence a výchovného poradce a v případě potřeby spolupracovat
s pedagogicko-psychologickou poradnou, oddělením sociálně-právní ochrany a
dalšími institucemi.

3.6

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Zajištění vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází ze specifik těchto žáků,
k nimž patří zejména znalosti a dovednosti výrazně přesahující stanovené požadavky,
dobrá paměť, kvalitní koncentrace, záliba v řešení problémových úloh, nacházení
kreativních postupů, rychlá orientace v učebních materiálech a postupech a vysoká
motivace v oblastech zájmu žáka. Zároveň respektuje také osobnostní zvláštnosti, které
se někdy u mimořádně nadaných žáků projevují, např. tendencemi k vytváření vlastních
pravidel, specifickým způsobem komunikací s vrstevníky i dospělými, problematickým
přístupem k pravidlům školní práce, menší ochotou ke spolupráci v kolektivu, sklonem
k perfekcionismu, zvýšenou kritičností k sobě i okolnímu světu.
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se realizuje zejména těmito formami:
- individuální péče, individuální vzdělávací plán
- doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
- účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících
- zadávání náročnějších samostatných úkolů
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-

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech

Talentovaní žáci budou mít možnost svůj talent projevovat a kultivovat pod vedením
učitelů v příslušných předmětech nebo projektech.
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3.7

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy
a všichni pedagogičtí pracovníci.
Zaměření poradenských služeb:
- poskytování informací o dalších službách v poradenských zařízeních a jejich
odborných institucí
- poradenství při integraci žáka se speciálním vzdělávacími potřebami
- poradenství rodičům v souvislosti s výchovou dětí
- poradenství volby školy při výběru budoucího povolání - kariérové poradenství testy pro žáky 9. ročníku
- poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů
- poradenství žákům a rodičům v oblasti učebních postupů a stylů
- poradenství při školní neúspěšnosti, prevence neúspěchů
- poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků - vyhledávání
talentovaných dětí - testy ve spolupráci s Oblastní pedagogicko - psychologickou
poradnou Vyškov, pracoviště Blansko
Kariérové poradenství:
Výchovný poradce poskytuje poradenství ve spolupráci s třídními učiteli žákům
a jejich rodičům a zajišťuje organizaci přihlašování a přestupů k dalšímu vzdělávání.
Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce je nabízena
žákům diagnostika k výběru povolání s následným rozborem a v 8. ročníku je žákům
zaveden povinně volitelný předmět Volba povolání.

3.8

Prevence sociálně patologických jevů

Metody prevence vypracovává „Minimální preventivní program“ pro daný školní rok.
Řídí a koordinuje jeho realizaci.
Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí.
Metodik v případě potřeby svolává setkání a konzultace pro žáky a rodiče k dané
tematice.

3.9

Školní družina a školní klub

Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně a její činnost je úzce spjata s činností školy.
Školní klub je určen pro žáky 1. - 9. ročníku a některé zájmové činnosti jsou určeny
také pro rodiče a příznivce školy. Nabízí volnočasové aktivity v rámci cca 20 kroužků se
zaměřením na počítače, sport, přírodu a jazyky. Kroužky jsou organizovány v časovém
rozmezí říjen - květen.
Školní družina a školní klub pomáhají při své činnosti realizovat cíle školního
vzdělávacího programu a naplňovat klíčové kompetence jednotlivých výchovně
vzdělávacích oblastí.
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3.10 Výjezdy do zahraničí
Škola organizuje 2x ročně výjezd žáků a učitelů do partnerské školy v Německu
v Aschheimu. Cílem je naplňování očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích
oblastí v zemi rodilých mluvčí.
Jedenkrát ročně navštěvujeme partnerskou školu na Slovensku v Čachticích. Tento
pobyt je zaměřen na sportovní aktivity.
Pro rodiče s dětmi organizujeme výjezd k moři. Jeho cílem je přispívat
k zintenzivnění spolupráce mezi školou a rodinou.

3.11 Řízení a organizace výuky
Ročníkové řízení
Vzdělávací témata jsou plánována vždy společně pro celý ročník. Cílem je větší
efektivita vzdělávacího procesu a intenzivnější spolupráce pedagogů.
Řízení a koordinace práce učitelů
Učitelé společně připravují celoroční plán výuky, který je rozpracován
do čtrnáctidenních plánů. Koordinují výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby
tvořila ucelený celek.
Týmová setkání všech učitelů probíhají několikrát v průběhu školního roku.
Řízení a koordinace práce žáků
Základním plánovacím období činnosti žáků je čtrnáct dnů. V rámci každého týdne
jsou zařazovány takové cíle a činnosti, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí
žáků.
Do výuky je zařazována práce dětí ve skupinách.
V rámci vybraných projektů může být práce žáků plánována společně i pro více
ročníků (např. „deváťáci učí děti na 1. stupni“ ….)

3.12 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata odráží ve vzdělávacím procesu aktuální problémy současného
světa, a proto jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.
Pro průřezová témata nevytváříme samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme
je do stávajících vyučovacích předmětů.
Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí
charakteristiky vzdělávacích oblastí a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách
vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat
a jejich tématických okruhů.
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3.12.1 Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopnosti poznávání
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(1. - 3. ročník), Člověk a jeho svět (1.-3. ročník), Člověk a zdraví (4. a 5. ročník), Člověk
a svět práce (4. a 5. ročník) a Člověk a příroda (6. ročník).
Sebepoznání a sebepojetí
Tématický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět (5. ročník),
Člověk a zdraví (4. a 5. ročník), Tělesná výchova (6. a 7. ročník), Člověk a svět práce
(6. a 7. ročník), Člověk a příroda (9. ročník) a Člověk a společnost (6. a 7. ročník)
Seberegulace a sebeorganizace
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(4. a 5.ročník), Tělesná výchova (6. a 7. ročník), Člověk a svět práce (6. a 7. ročník),
Člověk a zdraví (4. a 5. ročník), Člověk a společnost (6. a 7. ročník) a Český jazyk
a literatura (5. ročník)
Psychohygiena
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(4. a 5. ročník), Člověk a zdraví (1. - 5. ročník), Tělesná výchova (6. - 9. ročník), Člověk
a svět práce (6. a 7. ročník) a Člověk a společnost (6. a 7. ročník).
Kreativita
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(3. - 5. ročník), Člověk a jeho svět (1. - 3. ročník), Člověk a zdraví (1. - 5. ročník)
a Umění a kultura (6. - 9. ročník)
Sociální rozvoj
Poznávání lidí
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(2. - 5. ročník), Člověk a zdraví (2. ročník) a Člověk a společnost (6. a 7. ročník).
Mezilidské vztahy
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(1. - 5. ročník, 5. ročník) a Člověk a společnost (9. ročník).
Komunikace
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(1. - 9. ročník), Anglický jazyk (3. - 9. ročník), Německý jazyk (7. - 9. ročník), Člověk
a zdraví (2. a 3. ročník), Člověk a svět práce (8. a 9. ročník) a Tělesná výchova
(6. - 9. ročník).
Kooperace a kompetice
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(4. a 5. ročník), Člověk a zdraví (1. - 5. ročník), Člověk a svět práce (6. a 7. ročník)
a Tělesná výchova (6. - 9. ročník)
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Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(4. a 5. ročník), Člověk a společnost (6. ročník), Tělesná výchova (6. - 9. ročník)
a Český jazyk a literatura (3. - 5. ročník)
Hodnoty, postoje, praktická etika
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(7. - 9. ročník), Člověk a příroda (9. ročník) a Člověk a jeho svět (4. a 5. ročník)
3.12.2 Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
Tématický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět
(4. a 5. ročník).
Občan, občanská společnost a stát
Tématický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a společnost
(8. ročník).
Formy, participace občanů v politickém životě
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět (4. ročník)
a Člověk a společnost (7. - 9. ročník).
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět (4. ročník)
a Člověk a společnost (7. - 9. ročník)
3.12.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(3. - 5. ročník), Člověk a společnost (6. - 9. ročník), Český jazyk a literatura
(7. - 9. ročník), Anglický jazyk (6. - 9. ročník), Německý jazyk (7. ročník)
Objevujeme Evropu a svět
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(4. a 5. ročník) a Člověk a společnost (8. a 9. ročník).
Jsme Evropané
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a společnost
(6. - 9. ročník) a Umění a kultura (6. až 9. ročník).
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3.12.4 Multikulturní výchova
Kulturní diference
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět (5. ročník),
Člověk a zdraví (4. a 5. ročník), Umění a kultura (8. a 9. ročník) a Člověk a společnost
(6. a 7. ročník).
Lidské vztahy
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(4. a 5. ročník), Člověk a zdraví (3. až 5. ročník) a Člověk a společnost (6. a 7. ročník).
Etnický původ
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(4. a 5. ročník), Člověk a zdraví (4. a 5. ročník) a Člověk a společnost (8. a 9. ročník).
Multikulturalita
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(6. a 7. ročník), Anglický jazyk (3. - 5. ročník), Německý jazyk (8. - 9. ročník), Člověk
a společnost (6. a 7. ročník).
Princip sociálního smíru a solidarity
Tématický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Člověk a společnost
(8. a 9. ročník).
3.12.5 Environmentální výchova
Ekosystémy
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět (4. ročník),
Člověk a společnost (6. a 7. ročník) a Člověk a příroda (9. ročník).
Základní podmínky života
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět
(4. a 5. ročník), Člověk a společnost (6. a 7. ročník) a Člověk a příroda (8. a 9. ročník).
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět (5. ročník),
Člověk a společnost (8. a 9. ročník), Člověk a svět práce (8. a 9. ročník) a Člověk
a příroda (6. a 7. ročník).
Vztah člověka k prostředí
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Člověk a jeho svět (4. ročník),
Člověk a zdraví (4. a 5. ročník), Člověk a společnost (8. a 9. ročník) a Člověk
a příroda (9. ročník).
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3.12.6 Mediální výchova
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(6. a 7. ročník), Člověk a společnost (6. a 7. ročník).
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(8. a 9. ročník).
Stavba mediálních sdělení
Tématický okruh je integrován do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura
(8. a 9. ročník).
Vnímání autora mediálních sdělení
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(8. a 9. ročník) a Umění a kultura (8. a 9. ročník).
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura
(4. a 5. ročník) a Člověk a společnost (6. a 7. ročník).
Tvorba mediálního sdělení
Tématický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Umění a kultura (6. - 9. ročník)
a Český jazyk a literatura (8. a 9. ročník).
Práce v realizačním týmu
Tématický okruh je realizován formou projektů ve všech vyučovacích předmětech.
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3.12.7 Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Název tém. okruhu
OSV
Rozvoj schopnosti
poznávání
(celoškolní projekty)

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
ČEJ
PRV

ČEJ
PRV

ČEJ
PRV

TEV
ČSP

TEV
ČSP

PŘP
ZEM

Sebepoznání a
sebepojetí
(celoškolní projetky)

TEV

PŘP
VLV
TEV

TEV
ČSP
VKO
DEJ

TEV
ČSP
VKO
DEJ

Seberegulace a
sebeorganizace
(celoškolní projekty)

PŘP
VLV
TEV

PŘP
VLV
TEV
ČEJ

TEV
ČSP
DEJ

TEV
ČSP
DEJ

FYZ
PŘP

Psychohygiena

TEV

TEV

TEV

PŘV
VLV
TEV

TEV

TEV
ČSP
VKO

TEV
ČSP
VKO

TEV

TEV

Kreativita
(celoškolní projekty)

PRV
TEV

PRV
TEV

ČEJ
PRV
TEV

ČEJ
TEV

ČEJ
TEV

VYV
HUV

VYV
HUV

VYV
HUV

VYV
HUV

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč.

8.roč.

9.roč.

DEJ
ČEJ
ANJ
NEJ
RUJ
ČSP
TEV

DEJ
ČEJ
ANJ
NEJ
RUJ
ČSP
TEV

TEV

TEV

Název tém. okruhu
sociální rozvoj
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

PRV

Komunikace
(celoškolní projekty)

ČEJ

Kooperace a
kompetice
(celoškolní projekty)

TEV

Název tém. okruhu
morální rozvoj
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

PRV
TEV
PRV

PRV
PRV

PŘV
VLV
VLV

PŘV
VLV
VLV

DEJ
VKO
DEJ

DEJ
VKO
DEJ
ČEJ
ANJ
NEJ
RUJ
TEV

ČEJ
TEV

ČEJ
ANJ
TEV

ČEJ
ANJ

ČEJ
ANJ

ČEJ
ANJ
TEV

TEV

TEV

ČEJ
TEV

ČEJ
TEV

TEV
ČSP

TEV
ČSP

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
PŘV
VLV
ČEJ

ČEJ

Hodnoty, postoje,
praktická etika

PŘV
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PŘV
VLV
ČEJ
PŘV

VKO
TEV

TEV

ČEJ

TEV

TEV

ČEJ

ČEJ
FYZ
PŘP
ZEM
CHE

Výchova demokratického občana
Název tém. okruhu
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
Občanská společnost
VLV VLV VKO VKO VKO VKO
a škola
Občan, občanská
VLV
VKO
společnost a stát
Formy, participace
DEJ
DEJ
DEJ
občanů v politickém
VLV
VKO VKO VKO
životě
Principy demokracie
DEJ
DEJ
DEJ
jako formy vlády a
VLV
VKO VKO VKO
způsoby rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Název tém. okruhu
Evropa a svět nás
zajímá

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
DEJ
DEJ
DEJ
DEJ
ČEJ
PRV
VLV
VLV
ČEJ
ČEJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
NEJ

Objevujeme Evropu a
svět

VLV

Jsme Evropané

VLV

VLV

VLV

DEJ
VKO
VYV
HUV

DEJ
VKO
VYV
HUV

DEJ

DEJ

DEJ
VKO
VYV
HUV

DEJ
VKO
VYV
HUV

Multikulturní výchova
Název tém. okruhu
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního
smíru a solidarity

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
VLV
VKO
VKO
VYV
VYV
TEV
TEV
DEJ
DEJ
HUV
HUV
VLV
VLV
DEJ
DEJ
TEV
TEV
TEV
VKO
VKO
VLV
VLV
DEJ
DEJ
TEV
TEV
VKO
VKO
ČEJ
ČEJ
RUJ
RUJ
ANJ
ANJ
ANJ
DEJ
DEJ
NEJ
NEJ
VKO
VKO
VKO
VKO
VLV
DEJ
DEJ
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Enviromentální výchova
Název tém. okruhu

1.roč

2.roč

3.roč

Ekosystémy
Základní podmínky
života

4.roč 5.roč
PŘV
PŘV
(vych) (vych)
PŘV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka v
prostředí

PŘV

6.roč

7.roč

PŘV

VKO
DEJ

VKO
DEJ

PŘV

PŘP
ZEM

PŘP
ZEM

PŘV

8.roč
PŘP
(TV)
PŘV
FYZ
ZEM
VKO
ČSP

VKO

9.roč
PŘP
(TV)
PŘV
FYZ
ZEM
VKO
ČSP
FYZ
VKO
PŘP
ZEM
CHE
(TV)

vych. – vycházka
TV – týdenní terénní výuka
Mediální výchova
Název tém. okruhu
Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.
ČEJ

ČEJ

Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv
médií ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

ČEJ

ČEJ
VKO

ČEJ
VKO

ČEJ

ČEJ

ČEJ

ČEJ

ČEJ

ČEJ

ČEJ

ČEJ

ČEJ
VYV
HUV

ČEJ
VYV
HUV

ČEJ
VYV
HUV

ČEJ

ČEJ

VKO

VKO

VYV

VYV

VYV

VYV

VYV
ČEJ

VYV
ČEJ

ve všech vyučovacích předmětech a ročnících formou projektu
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4 UČEBNÍ PLÁN
4.1

Učební plán - 1. stupeň

Předmět

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Čas. dotace

Celkem

Český jazyk a literatura

9

8+2

7+2

5+2

6+1

35

35+7

Anglický jazyk

0

0

3

3

3+1

9

9+1

Matematika a její aplikace:

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

20+4

Prvouka

2

2

3

0

0

7

7

Přírodověda

0

0

0

1

1

2

2

Vlastivěda

0

0

0

1+1

2

4

3+1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

7

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

5

Člověk a svět práce:

1

1

1

1

1

5

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

Inform. a kom. technologie:

0

0

0

0+1

1

1

1+1

Celkem:

20

19+3

22+3

23+3

104

104+14

Jazyk a jazyková komunikace:

Člověk a jeho svět:

Umění a kultura:

Člověk a zdraví:
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20+5

4.2

Učební plán - 2. stupeň

Předmět

Ročník
6.

7.

8.

9.

Čas. dotace

Celkem

4

4

3+1

4

15

15+1

3+1

3+1

3

3

12

12+2

4

4+1

4

3+1

15

15+2

dějepis

2

2

2

1+1

7

7+1

výchova k občanství

1

1

1

1

4

4

fyzika

1

1

2

2

6

6

chemie

0

0

2

2

4

4

1+1

1

2

1

5

5+1

2

1

1

2

6

6

hudební výchova

1

1

1

1

4

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

6

Člověk a svět práce:

1

0+1

1

1

3

3+1

1

0

1

0

2

2

2+1

2

2

2

8

8+1

1

0+1

0

0+1

1

1+2

0+1

2*

2*

2*

6*

6*+1

Volitelný předmět:

0

2*

2*

0+2

4*

4*+2

Celkem

30

30

31

31

108

108+14

Jazyk a jazyková komunikace:
český jazyk a literatura
anglický jazyk
Matematika a její aplikace:
Člověk a společnost:

Člověk a příroda:

přírodopis
zeměpis
Umění a kultura:

Člověk a zdraví:
výchova ke zdraví
tělesná výchova
Inform. a kom. technologie:
Další cizí jazyk:

Poznámky:
Disponibilní časová dotace:

vázaná - označení 10 hodin hvězdičkou (*)
volná - označení 14 hodin plusem (+)

25

Ve výuce cizích jazyků probíhá výuka prvního cizího jazyka od 3. třídy a druhého cizího
jazyka jako dalšího cizího jazyka od 6. třídy.
Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět vyučován ve 4.,
5., 6., 7. a 9. ročníku.
Aplikace dovedností z tohoto předmětu využívají žáci téměř ve všech předmětech od
1. do 9. ročníku.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce dělíme na: Práce s technickými materiály –
6. ročník, Provoz a údržba domácnosti – 7. a 8. ročník, Svět práce – 8. a 9. ročník
a Využití digitálních technologií – 9. ročník.
Povinně volitelné předměty:
7. ročník
- přírodovědné praktikum (integrace přírodopis a zeměpis)
- cvičení z českého jazyka
- sportovní hry
- informatika
- cvičení z matematiky
- pracovní činnosti
8. ročník
- konverzace v anglickém jazyce
- konverzace v německém jazyce
- konverzace v ruském jazyce
- informatika (1 nebo 2 hodiny)
- přírodovědné praktikum (integrace přírodopis a zeměpis)
- sportovní hry
- cvičení z českého jazyka
- cvičení z matematiky
9. ročník
- cvičení z českého jazyka
- cvičení z matematiky
- konverzace v anglickém jazyce
- konverzace v německém jazyce
- konverzace v ruském jazyce
- informatika
- sportovní hry
- přírodovědné praktikum (integrace přírodopis a zeměpis)
Cizí jazyk - od 6. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk: německý jazyk
ruský jazyk
slovenský jazyk
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5 UČEBNÍ OSNOVY
5.1

Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1 Charakteristika vzdělávací oblasti

Obsah vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích
předmětech Český jazyk a literatura, cizí jazyk a další cizí jazyk.
Společné cíle těchto předmětů:
Vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat
různá jazyková sdělení, porozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat
i prosazovat výsledky svého poznávání.
5.1.2 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura
1. stupeň
Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace v 1. – 5. ročníku je realizována
prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a literatura. Ve 3. – 5. ročníku také
prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk.
Týdenní dotace na výuku českého jazyka a literatury je v 1. ročníku 9 hodin, ve
2. ročníku 10 hodin, ve 3. ročníku 9 hodin a ve 4. a 5. ročníku se vyučuje shodně
7 hodin týdně. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě
umožňuje žákům získávat poznatky ve všech dalších oborech.
2. stupeň
Vzdělávací obsah předmětů Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale
pro přehlednost je rozdělen do tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové
výchovy a literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek
vzájemně prolíná. Časová dotace: 6. - 9. ročník - 4 hodiny týdně.
Výuka probíhá většinou ve třídách, výjimečně v učebně informatiky, či mimo školu,
dle potřeby ve skupinách ve 45-ti minutových vyučovacích hodinách.
V komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních
schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka, učí se poznávat a rozlišovat jeho další podoby - cílem
je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně vyjadřovat se ústně i písemně,
komunikovat s okolním světem.
V literární výchově si žáci prostřednictvím četby osvojují základní literární druhy
a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora
a formulovat vlastní názory o přečteném díle.
Literární výchova rozvíjí city žáka, vede ho k pochopení mezilidských vztahů,
k rozpoznání dobra a zla, rozvíjí estetické cítění, vede k rozpoznání hodnotné literatury
od braku, podněcuje individuální četbu.
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Vzdělávací oblast je rozdělena do tří specifických složek a má komplexní
charakter:
1. komunikační a slohová výchova (čtení, naslouchání, mluvený projev, písemný
projev). Psaní se realizuje v menších časových celcích. Komunikace se v českém
jazyce může vhodně rozvíjet také pomocí dramatické výchovy, která rozvíjí tvořivost
dětí.
2. Jazyková výchova (zvuková stránka jazyka, slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví,
skladba, pravopis).
3. Literární výchova (poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé
činnosti s literárním textem, základní literární pojmy).
Výuka je realizovaná v kmenových třídách nebo v počítačové učebně. Součástí
výuky jsou také návštěvy divadel, knihoven, koncertů a filmových představení. Do výuky
jsou také zařazovány projekty.
Ve výuce jsou realizovány různé metody a formy práce – práce ve skupinách,
vyhledávání informací a práce s těmito informacemi, projektová výuka.
5.1.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- rozvíjet u žáka dovednosti potřebné k osvojení učiva
- vést žáky k systematickému skládání informací
- seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny, které souvisejí
s probíraným učivem
Kompetence k řešení problémů
- vést žáky k tomu, aby samostatně nalezli pravidla, kterými se řídí probírané
mluvnické jevy
- vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení
Kompetence komunikativní
- vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě celků, k vyprávění
- pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků
- vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení
Kompetence sociální a personální
- vytvářet příležitost k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách
i v rámci celé třídy
- upevňovat dobré mezilidské vztahy.
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5.1.2.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetence,
řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika
- seberegulace a sebeorganizace
Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení
Morální rozvoj
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
- multikulturalita
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5.1.2.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Očekávané výstupy
žák:
Komunikační a slohová výchova
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Období:

Učivo

Ročník

- četba uměleckých, populárních a
naukových textů s důrazem na
upevňování čtenářských dovedností a
návyků
- uplatnění přirozené intonace

- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

1. - 3.

3.

- komunikační žánry: oslovení,
pozdrav,omluva, žádost,vzkaz, zpráva
1. - 3.
- dialog, mluvčí a posluchač
- výběr vhodných komunikačních
prostředků a výrazů

- respektuje základní komunikační
pravidla rozhovoru

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou
- vvýslovnost
krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči.
- volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
- na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
- zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení
- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

2. - 3.
- zdvořilostní obraty

- dýchání, tvoření hlasu, výslovnost a
vhodná intonace
- rozvíjení znělého hlasu
- nácvik přiměřeného tempa řeči a
správného dýchání
- zdvořilé vystupování
- souvislé jazykové projevy
- využívání jednoduché osnovy
- držení psacího náčiní, správné sezení,
hygiena zraku
- automatizace psacího pohybu
- odstraňování individuálních nedostatků
písemného projevu
- technika psaní
- plynulý a čitelný písemný projev
- vyprávění pohádky nebo povídky,
spojování obsahu textu s ilustrací
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Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj -rozvoj
schopnosti
poznávání
Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj – rozvoj
schopnosti
poznávání
Osobnostní a
sociální výchova
- kooperace,
navázání na
myšlenku,
odstoupení od
nápadu

3.
1. - 3.

1. - 3.
3.

-Osobnostní a
sociální
výchova –
sociální rozvoj komunikace

1.- 3.
2.
2. - 3.

2. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj - kreativita

Jazyková výchova
- rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledává v textu slova
příbuzná
- porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu - děj, věc,
okolnost, vlastnost
- rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
- užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
- spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy
- rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich vytvoření
volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky

- hláskosloví,stavba slov, nauka o slově

1. - 2.

- slova nadřazená, podřazená, souřadná
a opozita a synonyma
- vyjmenovaná slova a slova k nim
příbuzná
- třídění slov
- seznamování se s některými slovními
druhy
- podstatná jména, slovesa

3.

Osobnostní a
sociální výchova
- rozvoj
schopnosti
poznávání,
paměti a
soustředění

2. - 3.
3.

- souvislý mluvený projev
- význam slov

3.

- věta a souvětí
- spojky a jejich funkce, spojovací výrazy
- druhy vět podle postoje mluvčího,
výběr vhodných jazykových prostředků

2. - 3.

2. - 3.

- odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech
- znalost správného pravopisu dle
- slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě,
očekávaného výstupu ( s postupným
vě,mě; slova s ú/ů
zautomatizováním ve druhém období)
- velká písmena na začátku věty a v
typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování

2. - 3.

Literární výchova
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
- vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

1. - 3.

- reprodukce textu
- přednes básně nebo úryvku prózy
- líčení atmosféry příběhu, výtvarné
zpracování

- rozlišuje vyjadřování v próze a poezii,
odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění

- základy literatury - poezie (pojmy:
báseň, rým, sloka, přednes), próza
(pojmy: pohádka, pověst, postava, děj,
prostředí)

- pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností

- volná reprodukce textu, dramatizace
pohádky nebo básně
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3.

1. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
osobnostní
rozvoj -kreativita

Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Očekávané výstupy
žák:
Komunikační a slohová výchova
- čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas
- rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro daný
věk, podstatné informace
zaznamenává
- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
- vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
- rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě

Období:

4. – 5.
Ročník

- uvědomělé plynulé čtení přiměřeně
náročných textů

Osobnostní
rozvoj 4. - 5.
seberegulace a
sebeorganizace

- tiché čtení s porozuměním
- vyhledávání klíčových slov, pozorné
vnímání podrobností a hledání jejich
významu v celku

4. - 5.

- orientace v textu

4. - 5.

- vystižení jádra sdělení
- orientace v naučných textech
přiměřených věku

4. - 5.

- pravidla dialogu

4. - 5.

Osobnostní
rozvoj - kreativita

5.

Mediální výchova
– fungování a
vliv médií ve
společnosti

- porovnávání názorů, tolerance
- řešení konfliktních situací

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy,
- členění vět, frázování, síla a barva
a tempo podle svého komunikačního
hlasu
záměru
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
- píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
Jazyková výchova
- porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
- rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a koncovku.

- spisovná, hovorová a nespisovná
mluva
- orientace ve stavbě textu
- členění na odstavce

4. - 5.

4.

5.

- pravidla sestavování osnovy
4. - 5.
- členění příběhu
- význam slov, slova jednovýznamová a
mnohovýznamová, slova opačného a
stejného významu
- stavba slova

- určuje slovní druhy plnovýznamových - slovní druhy a jejich třídění
slov a využívá je v gramaticky
- tvary slov
správných tvarech ve svém mluveném - mluvnické kategorie sloves a
projevu
podstatných jmen
- rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary

Průřezová
témata

Učivo

- spisovné tvary slov v psaném a
mluveném projevu
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4.
4. - 5.
Morální rozvoj řešení problémů
4. - 5.
a rozhodovací
dovednosti
5.

- vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
- práce s větou
označuje základ věty
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v
souvětí.

4. - 5.

- výstavba věty, základní skladební
dvojice
- věta jednoduchá, souvětí
- smysluplné uspořádání vět
jednoduchých do souvětí

4. - 5.

- užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu je obměňuje.

- rozmanité spojovací výrazy

4. - 5.

- píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách.

- vyjmenovaná slova
- práce se skupinami slov s y/ý uvnitř
slov
- hledání a dotváření slov příbuzných

4. - 5.

-zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
Literární výchova

- shoda přísudku s podmětem

- vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

- zážitkové čtení a naslouchání

- volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text
na dané téma

- tvořivé činnosti s literárním textem
volná reprodukce, dramatizace textu,
ilustrace k přečtenému, vystižení děje

- rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
- při jednoduchém rozboru literárních
textů používá elementární literární
pojmy

- čtení s porozuměním

- druhy a žánry dětské literatury
- literatura umělecká a věcná
- literatura v proměnách času
- lidová slovesnost
- literární pojmy:
- přirovnávání, zastaralé výrazy
- verš, rým
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5.

4. - 5. -

4. - 5.
4.
5.

4. - 5.

Sociální rozvoj komunikace

Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KULTURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Ročník

- významní představitelé české i
světové literatury – dle čítanky

6. - 7.

- rozlišuje základní literární druhy, zná
jejich výrazné představitele
- uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
- rozpoznává základní rysy výrazného
individuální stylu autora
- formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo

Období:

- významní představitelé české i
světové literatury – dle čítanky
- vyhodnocení návštěvy filmového a
divadelního představení

6. - 7.

7.

- spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova.

- zvuková stránka jazyka;
- výslovnost a přízvuk

6. - 7.

- samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu, se SSČ a dalšími
jazykovými příručkami.

- seznámení s jazykovými příručkami
- určování slovních druhů, mluvnické
významy a tvary slov
- rod činný a trpný
- stupňování přídavných jmen
- slovesný vid

6. - 7.

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

- druhy vět podle postoje mluvčího

Průřezová
témata

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech –
Evropa a svět
nás zajímá

- věty jednočlenné a dvojčlenné
- větné členy
- souvětí souřadné a podřadné
- druhy vedlejších vět

6. - 7.

- v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i v
souvětí

- pravopisná cvičení
- shoda přísudku s podmětem
- základy interpunkce
- psaní velkých písmen
- koncovky přídavných jmen

6. - 7.

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodní jejich
užití

- rozvrstvení národního jazyka, jazyk
spisovný a nespisovný, obecná
čeština
- postavení češtiny mezi slovanskými
jazyky

6. - 7.

Multikulturní
výchova multikulturalita

6. - 7.

Mediální
výchova, kritické
čtení a vnímání
mediálních
sdělení

- rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a v
souvětí

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném
textu fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta s dostupnými
informačními zdroji

- kritické čtení předloženého textu
(analytické, hodnotící)
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- dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
- odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a
využívá zásad komunikace a pravidel
dialogu
- využívá základů studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky
a stručné poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text přednese
referát
- uspořádá informace v textu s ohledem
na jeho účel, vytvoří text s
dodržováním pravidel mezivětného
navazování

- rozlišení a vhodné užití formálního a
neformálního stylu

6. - 7.

- rozlišení různých komunikačních
prostředků

6. - 7.

- pravidla komunikace, vedení diskuse
a dialogu

6. - 7.

- výtah a výpisky, čtení s porozuměním

6. - 7.

- vertikální a horizontální členění textu,
interpunkce

6. - 7.
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Osobnostní a
sociální výchova
- sociální rozvoj komunikace

Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Očekávané výstupy
žák:
- tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených
znalostí základů literární teorie
- rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží
argumenty
- rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovná je i jejich funkci, uvede
jejich výrazné představitele
- uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a
světové literatuře
- porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
- vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihově i v dalších
informačních zdrojích
- v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
- rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování

Období:

8. – 9.
Ročník

Průřezová
témata

- významní představitelé české i
světové literatury
- výklad, referát
- proslov, projev

8.- 9.

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech –
Evropa a svět
nás zajímá

- slovní zásoba a význam slova

8. - 9.

- slovní druhy a jejich funkce ve větě;
komplexní jazykové rozbory; projev
mluvený a psaný - zásady pro výběr
jazykových prostředků a specifika
textu

8. - 9.

- jazyk a komunikace, kultura jazyka a
řeči

8. - 9.

- poměr mezi větami a větnými členy;
sponová slovesa, mluvnický zápor

8. - 9.

- interpunkce jednoduché věty a
souvětí; psaní velkých písmen

8. - 9.

- obecné výklady o jazyce, vývoj jazyka,
skupiny jazyků; disciplíny jazykovědy

8. - 9.

- rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení a komunikační záměr partnera
v hovoru

- formulace otázek na dané téma a
aktivní vstup do rozhovoru,
procvičování subjektivně zabarveného
popisu

8. - 9.

- rozpoznává manipulativní komunikaci
v masmédiích a zaujímá k ní kritický
postoj

- porovnávání různých zdrojů informací
a zaujímání postojů ke sdělovanému
obsahu

- správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační
situaci
- využívá znalostí o jazyk. normě při
tvorbě vhodných jazyk. projevů dle
situace
- rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a v
souvětí
- v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodní jejich
užití

Učivo
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8. - 9.

Interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

- odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky

- rozlišení různých komunikačních
situací a vhodné zvolení
komunikačních prostředků, přiměřené
reakce na danou komunikační situaci

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a
- pravidla komunikace, vedení diskuse
využívá zásad komunikace a pravidel
a dialogu
dialogu
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému
- zpracování úvahy na dané téma,
písemnému projevu a k tvořivé práci s
uplatnění vlastních zkušeností, názorů
textem nebo i k vlastnímu tvořivému
a postojů
psaní na základě vlastních dispozic a
osobních zájmů
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8. - 9.

8. - 9.

8. - 9.

Tvorba
mediálního
sdělení

5.1.3 Charakteristika předmětu Anglický jazyk
Anglický jazyk se vyučuje ve 3. až 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování
očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů
průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
V rámci hodin Anglického jazyka připravujeme žáky na možnost a schopnost vlastní
seberealizace neomezené komunikační barierou a vybavujeme je náležitými prostředky
k maximálnímu možnému naplnění všech jejich ambicí, jak v osobním tak v
profesionálním životě. Žák tak získává pevnou bázi pro komunikaci, která je základem
všech sociálních vztahů, v rámci integrované Evropy a světa. Otevírá se mu tak
obrovský prostor, ve kterém může plně realizovat všechny svoje touhy a plány.
Žáci jsou podle možností rozděleni v rámci jednoho ročníku do dvou skupin a to
podle dosažené úrovně. Fluktuace mezi skupinami je možná i v průběhu školního roku.
Žák, který se markantně zlepší, má možnost postoupit do jiné skupiny, stejně to platí i
naopak. Tímto způsobem je umožněno lepší přizpůsobení pracovního tempa
schopnostem a možnostem žáků. Výuka se uskutečňuje ve třídě a v počítačové
učebně, kde se k procvičování a prohlubování učiva využívají specializované programy
a internet.
1. stupeň
Výuka probíhá ve 3., 4. a 5. ročníku. Cílem je poskytnout žákům základy slovní
zásoby, konverzačních frází a vypěstovat v žácích základní návyky, tak aby začali
vnímat cizí jazyk jako něco naprosto samozřejmého. Výuka gramatiky je hlavně v 3. a 4.
ročníku minimální a je podřízena pěstování komunikačních zručností. V 5. ročníku jsou
už vyučovány i gramatická pravidla, ale vždy v návaznosti na učivo probrané
v předmětu český jazyk a literatura.
2. stupeň
Výuka probíhá v 6. až 9. ročníku. Výuka se zaměřuje na rozvoj komunikačních
dovedností, současně žák získává pevný gramatický rámec a kompletní možnost
procvičení a zafixování jazykových struktur, funkcí a slovní zásoby. V návaznosti na
hodiny zeměpisu a dějepisu žák získává přehled o reáliích anglicky mluvících zemí.

5.1.3.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
žáků
Kompetence k učení
- pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický
život
- propojovat a systemizovat informace získané v hodině, samostatně vyhledávat
nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
Kompetence k řešení problémů
- řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
- umí využívat zdroje informací (slovníky, gramatické příručky) a vybírat ty
podstatné z nich
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Kompetence komunikativní
- porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
- domluvit se běžných situacích,
- rozumět běžné otázce, dotazu a schopnosti reagovat
- navázat kontakt s vrstevníky z jiných zemí
Kompetence sociální a personální
- v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu
- účinně spolupracovat v skupině, přispívat ke kvalitě společné práce
- vážit si, tolerovat a přemýšlet o názorech jiných, ale také schopnosti
srozumitelně, efektivně a kultivovaně prezentovat a prosazovat názory své
Kompetence občanské
- získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky
našimi
Kompetence pracovní
- samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem,
- využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí

5.1.3.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- sociální rozvoj - komunikace
Multikulturní výchova – multikulturalita
- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás
baví
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
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5.1.3.3

Učební osnovy

Oblast:

Předmět:

Období:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

ANGLICKÝ JAZYK

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- vyslovuje a čte foneticky správně v
přiměřeném rozsahu slovní zásoby

- slovní zásoba (tematické okruhy, barvy,
rodina, škola, příroda, nákupy, zvířata,
tělo, jídlo, nápoječísla 1 - 1000

3.

- rozumí jednoduchým pokynům a
větám, adekvátně na ně reaguje

- pozdrav, poděkování, představování,
reakce na pokyny tvorba otázky a
záporu (slovesa být, mít, moci), krátká
odpověď

3.

- rozlišuje grafickou a mluvenou
podobu slova

- abeceda nácvik a procvičování psaní a
čtení probírané slovní zásoby

3.

- pochopí obsah a smysl jednoduché,
pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob s dostatkem
času pro porozumění

- slovesa
- zájmena (osobní, přivlastňovací)
vyjádření libosti, nelibosti, dovednosti

3.

- používá abecední slovník učebnice

- abeceda, hláskování

3.

3.
Ročník
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Průřezová
témata

Osobnostní a
sociální výchova
– sociální rozvoj komunikace

Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

ANGLICKÝ JAZYK

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

- podstatná jména, přídavná jména,
příslovky
- slovosled anglické věty
- synonyma, antonyma, význam slov
kontextu

4. - 5.

- práce s autentickými materiály
- slovní zásoba daných tematických
celků

4. - 5.

- nácvik výslovnosti nápodobou
- poslouchání a čtení slov v kontextu vět

4. - 5.

- vyhledá v jednoduchém textu
potřebnou informaci
- vytvoří odpověď na otázku

- slovní zásoba tematických celků
- odvození významu slova z kontextu
- tvorba otázky a záporu

4. - 5.

- používá dvojjazyčný slovník

- četba autentického textu

4. - 5.

- sestaví gramaticky a formálně
správně jednoduché písemné
sdělení, krátký text a odpověď na
sdělení, vyplní své základní údaje do
formulářů

- přítomný čas prostý a průběhový,
existenciální vazby, předložky místa
- tvorba otázky, záporu
- jednoduchá sdělení – omluva, žádost

4. - 5.

- reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace

- tématické okruhy – tělo, rodina, škola,
zvířata, volný čas, domov, oblečení,
nakupování, zdraví, jídlo

4. - 5.

- obměňuje krátké texty se
zachováním smyslu textu

- tvoření slov, slova stejného a opačného
významu, význam slov v kontextu
- reprodukce čteného a slyšeného textu

4. - 5.

- rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové
materiály)
- využívá je při své práci
- čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu

Období:

4. – 5.
Ročník

- aktivně se zapojí do jednoduché
- pravidla komunikace v běžných
- konverzace, pozdraví a rozloučí se s
každodenních situacích - pozdrav,
- dospělým i kamarádem, poskytne
poděkování, představení
- požadovanou informaci
- reakce na otázky, čas a směr
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4. - 5.

Průřezová
témata

Multikulturní
výchova multikulturalita

Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

ANGLICKÝ JAZYK

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- čte nahlas plynule a foneticky
správně texty přiměřeného rozsahu

- četba autentického textu (kultura
anglicky mluvících zemí – Velká
Británie, USA, Kanada)

6. - 7.

- rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze
a odpovědi na otázky

- tématické okruhy – domov, rodina,
bydlení, sport, péče o zdraví,
stravování, oblékání, nákupy, volný čas

6. - 7.

- rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci

- oslovení, reakce na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení, představování,
omluva, reakce na omluvu, prosba,
žádost

6. - 7.

- slovní zásoba, tvoření slov

6. - 7.

- odvodí pravděpodobný význam
nových slov z kontextu textu
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku
- sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině,
škole a probíranými tématickými
okruhy
- písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty

Období:

6. - 7.
Ročník

- četba autentického materiálu

6. - 7.

- můj život, moje rodina, moje oblíbené
zvíře, život v minulosti, oblíbené jídlo,
moje země, zábava, moje město
(obec), život v budoucnosti

6. - 7.

- čas přítomný, minulý, budoucí
- zájmena, přídavná jména, číslovky,
způsobová slovesa
- tvoření otázky, záporu
- slovosled anglické věty

6. - 7.

- stručně reprodukuje obsah přiměřeně
- odvodí význam podobných slov v
obtížného textu, promluvy i
kontextu, převypravuje příběh
konverzace

6. - 7.

- vyžádá jednoduchou informaci.

6. - 7.

- žádá o radu, dotáže se na směr a cestu

- jednoduchým způsobem se domluví v - zeptá se na cestu, objedná si jídlo,
běžných každodenních situacích
koupí si oblečení
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6. - 7.

Průřezová
témata

Výchova
k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech –
Evropa a svět
nás zajímá

Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

ANGLICKÝ JAZYK

Očekávané výstupy
žák:

Období:

Učivo

8. - 9.
Ročník Průřezová
témata

- čte nahlas plynule a foneticky
správně texty přiměřeného rozsahu

- čtení autentických textů
- nácvik výslovnosti nové slovné zásoby
nápodobou

8. - 9.

- rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze
a odpovědi na otázky

- tématické okruhy – volný čas, doprava,
bydlení, škola, zdraví, stravování,
oblékání
- základní vztahy - kdo, kde, kam, kdy,
jaký, který, jak, kolik

8. - 9.

- rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci

- každodenní výrazy a vazby
- frázová slovesa

8. - 9.

- odvodí pravděpodobný význam
nových slov z kontextu textu

- předpony, přípony

8. - 9.

- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku

- četba textů z učebnice
- tvorba otázky a záporu

8. - 9.

- sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině,
škole a probíranými tématickými
okruhy

- Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení,
- představování, omluva, prosba,
poděkování

8. - 9.

- písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty

- minulý prostý a průběhový čas
- předpřítomný čas
- vyjádření budoucích dějů plánovaných i
obecných
- způsobová slovesa
- podmínkové věty

8. - 9.

- stručně reprodukuje obsah přiměřeně
- konverzace v daných tématických
obtížného textu, promluvy i
celcích
konverzace

8. - 9.

- vyžádá jednoduchou informaci

- zeptá se na cestu, požádá o svolení, o
službu, o pomoc, informaci

8. - 9.

- jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích

- jednoduché sdělení - oslovení,
pozdravy, představování, omluva,
poděkování, prosba, žádost o pomoc,
přání

8. - 9.
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Výchova k
myšlení v
evropských
souvislostech –
Evropa a svět
nás zajímá

5.1.4

Charakteristika předmětu Německý jazyk

Německý jazyk je zaměřený na rozvoj komunikačních schopností žáků. Žák by se
měl domluvit v základních životních situacích, seznamuje se s reáliemi německy
mluvících zemí.
Je vyučován jako druhý cizí jazyk od šestého ročníku.
Výuka probíhá ve třídě nebo v počítačové učebně, kde žáci využívají výukové
počítačové programy, internet apod.
Hodinové dotace
Šestý ročník – 1 hodina týdně
Sedmý ročník – 2 hodiny týdně
Osmý ročník – 2 hodiny týdně
Devátý ročník – 2 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
žáků
Kompetence k učení
- uvědomuje si potřebu učit se druhý cizí jazyk
- k učení volí vlastní způsoby
- hodnotí své pokroky
5.1.4.1

Kompetence k řešení problémů
- pracuje se slovníkem a jazykovými příručkami
- hledá různé potřeby k řešení problémů a prakticky je ověřuje
- pracuje s informacemi z různých zdrojů
Kompetence komunikativní
- porozumí mluvenému i psanému projevu
- klade otázky a odpovídá na ně
- zapojuje se do komunikace
- snaží se porozumět pokynům a reaguje na ně
- dorozumí se v německy mluvících zemích v základních životních situacích
Kompetence sociální a personální
- spolupracuje ve skupině
- respektuje společně dohodnutá pravidla
- uvědomuje si pocit uspokojení z vlastního pokroku
Kompetence pracovní
- při sebehodnocení se učí posuzovat své reálné možnosti
- získané vědomosti a zkušenosti využívá pro orientaci na budoucí povolání
Kompetence občanské
- společně stanovuje pravidla
- práce respektuje individuální rozdíly
- snaží se být tolerantní k různým národnostem a jejich kulturám
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5.1.4.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- Komunikace: sedmý až devátý ročník
- Sociální rozvoj - komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá: sedmý ročník
Multikulturní výchova
- Multikulturalita: osmý až devátý ročník
Mediální výchova
- Práce v realizačním týmu: osmý až devátý ročník
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5.1.4.3

Učební osnovy

Oblast:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

Předmět:

Období:

NĚMECKÝ JAZYK

6. - 7.

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a
foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby

- pravidla výslovnosti a pravopisu,
laufdiktát

6. - 7.

- rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám

- pozdravy, oslovení, představování,
poděkování

6. - 7.

- otázky na základní informace, čas
pojmenování předmětů

6. - 7.

- pořádek slov ve větě v přítomném čase

6. - 7.

- vyhledávání neznámých slov z
jednoduchého textu

6. - 7.

- umí vyhledat potřebné slovíčko

6. - 7.

- sdělí ústně i písemně základní údaje
o své osobě, své rodině a běžných
každodenních situacích, vyplní
základní údaje do formulářů

- mein, dein, kein
časování pravidelných sloves v
jednotném i množném čísle

6. - 7.

- reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy
a jednoduché konverzace

- poslechová cvičení
vyprávění v přítomném čase (rodina,
škola, můj týden, narozeniny)

6. - 7.

- napíše jednoduchá sdělení a
odpověď na sdělení za správného
použití základních gramatických
struktur a vět

- pořádek slov ve větě a otázce
osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě
používání členů určitých i neurčitých v
1., 3. a 4. pádě
používání sloves heben, sein

6. - 7.

- zapojí se do jednoduché, pečlivě
vyslovované konverzace dalších
osob prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované
informace

- rozhovory na určené téma
tvoření otázek a odpovědí
předání informací o tématech rodina,
škola, jídlo, obchod atd.

6. - 7.

- rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
- rozumí obsahu a smyslu
jednoduchého textu, v textu vyhledá
potřebnou informaci a odpovědi na
otázku
- vyhledá potřebnou informaci a
odpověď na otázku
- používá abecední slovník, učebnice a
dvojjazyčný slovník

Ročník
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Průřezová
témata
-Osobnostní a
sociální
výchova sociální rozvojkomunikace

Výchova k
myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech Evropa a svět
nás zajímá

Oblast:

Předmět:

JAZYK A JAZYKOVÁ
KOMUNIKACE

NĚMECKÝ JAZYK

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a
foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám
- rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje

Období:

8. - 9.
Ročník

- změny pravopisu s ohledem na
výslovnost
čtení - procvičování
zápis známého textu podle diktátu
- telefonní rozhovor
dialog v přítomném čase na
každodenní téma
- znalost rozkazovacího způsobu
porozumění pokynům pro práci v
hodině
zakreslování podle pokynů

- čtení textů s porozuměním a odpovědí
k textu
časování nejčastěji používaných
nepravidelných sloves
zájmena ve 3. a 4. pádě
- popis - práce se slovníkem
- používá abecední slovník, učebnice a rozšiřování slovní zásoby pomocí
dvojjazyčný slovník
slovníku
jednoduché projekty na určené téma
- rozumí obsahu a smyslu
jednoduchého textu, v textu vyhledá
potřebnou informaci a odpovědi na
otázku

8. - 9.

8. - 9.

8. - 9.

8. - 9.

8. - 9.

- sdělí ústně i písemně základní údaje
o své osobě, své rodině a běžných
každodenních situacích, vyplní
základní údaje do formulářů

- časový rozvrh dne
životopis
volný čas
oblékání

8. - 9.

- reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy
a jednoduché konverzace

- předložky se 3. a4a pádem
předložky podle otázek kde a kam
konverzace a reprodukce textu

8. - 9.

- napíše jednoduchá sdělení a
odpověď na sdělení za správného
použití základních gramatických
struktur a vět

- perfektrum sloves haben, sein
preteritum a perfektum pravidelných
sloves
pozvánka, přání, omluva

- zapojí se do jednoduché, pečlivě
vyslovované konverzace dalších
osob prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované
informace

- rozhovory
dotazníky
konverzace v perfektum
vyhledání a získání potřebné informace
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Průřezová
témata

Multikulturní
výchova multikulturalita

5.1.5 Charakteristika předmětu Ruský jazyk
Předmět ruský jazyk naplňuje očekávané výstupu vzdělávacího oboru Další cizí
jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ruský jazyk je
vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého jazyka Jazykové
vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk
chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je
bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. Z tohoto pohledu
k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální
a psychické. Vyučovací předmět ruský jazyk je realizován v 6.rořníku 1 hodina týdně,
7. - 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka předmětu probíhá vždy v jedné skupině v ročníku.

5.1.5.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- nabízet žákům aktivační metody, které je povedou k samostatné práci
s dvojjazyčnými a výkladovými slovníky,
- vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání ruského jazyka
Kompetence k řešení problémů
- vést žáky k porovnávání stavby ruského, anglického a českého jazyka,
vyhledávání shod a odlišností,
- předkládat žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití
ruského jazyka
Kompetence komunikativní
- nabízet žákům dostatek možností k porozumění rusky vedenému rozhovoru
a rusky psaným jednoduchým textům,
- vést žáky k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk
Kompetence sociální a personální
- navozovat dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí
z různého jazykového prostředí,
- vytvářet situace, ve kterých si žáci budou uvědomovat potřebu vzájemného
respektu a pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Kompetence občanské
- na příkladech ze zkušeností s pracovními i dalšími problémy zahraničních
pracovníků
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Kompetence pracovní
- vést žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů
a jazykových příruček pro samostatné studium
5.1.5.2 Zařazená průřezová témata
Multikulturní výchova
- multikulturalita
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání, komunikace, hodnoty a postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět kolem nás
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5.1.5.3

Učební osnovy

Oblast:

Předmět:

Další cizí jazyk

Ruský jazyk

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a
foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám
- rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
- rozumí obsahu a smyslu
jednoduchého textu, v textu vyhledá
potřebnou informaci a odpověď na
otázku
- používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník

Období:

2.stupeň
Ročník

Výchova k
myšlení v
evropských a
globálních
souvislostechEvropa a svět
kolem nás

Základní pravidla komunikace v běžných
každodenních situacích:
- pozdrav, poděkování, představování
Jednoduchá sdělení:
- adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z
prázdnin, omluva, žádost
6. - 7.
Tematické okruhy:
-domov, rodina,člověk, zvířata, jídlo,
škola,volný čas a zájmová činnost
Slovní zásoba a tvoření slov:
-synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, číslovky
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Průřezová
témata

Multikulturní
výchovamultikultura
Osobnostní a
sociální výchovarozvoj
schopnosti
poznávání
komunikace,
hodnoty, postoje,
praktická etika

Oblast:

Předmět:

Další cizí jazyk

Ruský jazyk

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- sdělí ústně i písemně základní údaje
o své osobě, své rodině a
- běžných každodenních situacích,
vyplní základní údaje do formulářů
- reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy
a jednoduché konverzace
- napíše jednoduchá sdělení a
odpověď na sdělení za správného
použití základních gramatických
struktur a vět
- zapojí se do jednoduché, pečlivě
vyslovované konverzace dalších
osob prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované
informace
- používá slovníky

Období:

8. - 9.
Ročník

- základní pravidla komunikace a
jednoduchá sdělení
- tematické okruhy:
- škola, zájmová činnost, oblékání,
nákupy, příroda, počasí, tradice a
zvyky, svátky, důležité zeměpisné
údaje
- slovní zásoba a tvoření slov:
skloňování podstatných jmen,
přídavných jmen, stupňování
přídavných jmen a příslovcí, časování
sloves,
- základní gramatické struktury a typy
vět, základy lexikálního principu
pravopisu slov:
- věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě,
předložkové vazby
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Průřezová
témata
Výchova k
myšlení v
evropských a
globálních
souvislostechEvropa a svět
kolem nás

8. - 9.

Multikulturní
výchovamultikultura
Osobnostní a
sociální výchovarozvoj
schopnosti
poznávání
komunikace,
hodnoty, postoje,
praktická etika

5.2

Matematika a její aplikace
5.2.1 Charakteristika předmětu Matematika a její aplikace

1.stupeň
Rozvíjí vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, analyticko-syntetické
myšlení, logiku, tvořivost a schopnost řešit problém. Vyučuje se v 1. ročníku 4 hodiny
týdně, ve 2 – 5 ročníku 5 hodin týdně.
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové
učebně a využívají k učení různé formy práce, skupinové a projektové formy i práci
frontální. Mnohá cvičení probíhají i v přírodě.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 4 tematické okruhy:
čísla a početní operace
- dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění, významové porozumění,
získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná
závislosti, vztahy a práce s daty
- rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování
z tabulek, diagramů a grafů
geometrie v rovině a prostoru
- určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací,
zkoumání tvarů a prostoru
nestandardní aplikační problémy
- uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného
života
5.2.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka
- provádí rozbory a zápisy při řešení úloh, zdokonalují grafický projev
- rozvíjí logické myšlení, učitel srozumitelně vysvětluje, co se mají žáci naučit,
stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- vede žáky k ověřování výsledků, k hodnocení jejich činnosti
Kompetence k řešení problémů
- učí se provádět rozbor problémů,
- odhadování výsledků, volbě správného postupu,
- vyhodnocování správnosti výsledků
- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků, klade otevřené otázky
a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti, zařazuje metody, při kterých docházejí
k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení,
dodává žákům sebedůvěru
Kompetence komunikativní
- žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka
včetně symboliky
Kompetence sociální a personální
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-

žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování
srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických
problémů, ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch, vnímat vlastní pokrok

Kompetence občanská
- žáci se učí hodnotit svoji práci a práci ostatních
- jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu
- učí se vnímat složitosti světa
Kompetence pracovní
- žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných
situací v životě
- učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech
- pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých
informačních zdrojů
- vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek
2. stupeň
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v reálných situacích praktického života,
které žák dovede použít v ostatních vzdělávacích oblastech.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým
postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemných vztahům. Žáci si postupně osvojují
některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vyučuje se:
6. ročník - 4 hodiny týdně
7. ročník - 4 + 1 hodina týdně
8. ročník - 4 hodiny týdně + cvičení z matematiky
9. ročník - 4 hodiny týdně + cvičení z matematiky
Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v počítačové učebně.
5.2.1.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání
- Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy a Komunikace
- Morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola – jen ve smyslu spolupráce školy se správními
orgány a institucemi v obci
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
Enviromentální výchova
- Základní podmínky života
Mediální výchova
- práce v realizačním týmu
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5.2.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
- využívání poznatků a dovedností v praktických činnostech
- rozvíjení paměti žáků
- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení
- rozvíjení abstraktního myšlení
- vytváření zásoby matematických metod, operací a algoritmů
- provádění rozboru problémů a plánu řešení
- přesnému a stručnému vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně
symboliky
- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh z běžného
života
- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a k soustavné sebekontrole
Kompetence k učení
- žák vybírá a využívá pro efektní učení vhodné způsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu
studiu a celoživotnímu učení
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problému
- žák rozpozná a pochopí problém, naplánuje způsob řešení
- vyhledá informace vhodné k řešení a vytrvale hledá konečné řešení problému
- ověřuje správnost řešení problému
Kompetence komunikativní
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
- je schopen naslouchat druhým, diskutovat a obhájit svůj názor
Kompetence sociální a personální
- žák účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na vytváření pravidel
- spolupracuje v týmu a přispívá k diskusi
- řídí svoje chování a jednání
Kompetence občanské
- respektuje přesvědčení druhých lidí
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace
- seznamuje se s ekologickými souvislostmi
Kompetence pracovní
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
- plní povinnosti a závazky
- přistupuje k výsledkům své činnosti racionálně
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5.2.1.4 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Číslo a početní operace
- používá přirozená čísla kmodelování
reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
- čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
- užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose

- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

- provádí písemné matematické
operace v oboru přirozených čísel
- rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině
Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
- popisuje jednoduché závislosti z
praktického života
- doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

Období:

1. - 3.
Ročník Průřezová témata

- manipulace s předměty - činnostní
učení
- počítání prvků
- znaménka > ,<, =
- vztahy větší, menší, rovná se
- čtení a zápis čísel
- orientace na číselné ose
- pojmy: před, za, hned před, hned za
- určování jednotek, desítek a stovek
- sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez s
přechodem přes 10
- sčítání a odčítání v oboru 0-100
- násobení a dělení v oboru malé
násobilky (násobilka 1, 2, 3, 4, 5, 6, )
- sčítání a odčítání v oboru 0-1000
- násobení a dělení v oboru malé
násobilky (násobilka 7,8, 9 a 10)
- sčítá, odčítá do 1000, násobení a
dělení mimo obor násobilek, dělení se
zbytkem v oboru přirozených čísel,
písemné násobení jednociferným
činitelem, zaokrouhlování na 10 a 100
- modelování geometrických útvarů
podle zadání
- určování času
- převádění jednotek času
- seznámení se symboly,
matematickými značkami a zápisy
- orientace a čtení matematických
zápisů
- pohyb na číselné ose
- práce s údaji (ceník)

1.

1. - 3.

1. - 3.
1. - 2.
2. - 3.

Rozvoj
schopnosti
poznávání.
Kreativita.Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti.

3.

3.

1. - 3.

2. - 3.

1. - 3.

2. - 3.

Geometrie v rovině a v prostoru
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa;nachází v realitě
jejich reprezentaci

- vyhledávání určitých tvarů v okolí
- třídění předmětů podle tvaru
- rovinné útvary: trojúhelník, čtverec,
obdélník a kruh

- porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky

- tělesa - krychle, kvádr, koule
- bod, přímka, polopřímka a úsečka –
měření v cm a mm

- rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině

- modelování geometrických útvarů
podle zadání

- narýsuje trojúhelník a kružnice –
užívá jednoduché konstrukce

- rýsování základních geometrických
tvarů
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1. - 3.

3.
2. - 3.
1. - 3.
3.

Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti.

Oblast:

Předmět:

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

Očekávané výstupy
Žák:
Číslo a početní operace
- využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení

- provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru
přirozených čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém
oboru přirozených čísel
Závislosti, vztahy a práce s daty

Období:

Učivo

4 – 5.
Ročník Průřezová témata

- principy asociativnosti a
komutativnosti
- sčítání a odčítání čísel do 100 000
- násobilka
- písemné násobení dvojciferným a
trojciferným číslem
- dělení jednociferným číslem
- dělení se zbytkem v oboru přirozených
čísel
- sčítání a odčítání čísel do milionu
- písemné násobení jednociferným až
čtyřciferným číslem
- dělení dvojciferným číslem

4. - 5.

4.

5.

- zaokrouhlování na 1000, 100, 10
- kontroly výpočtů
- zaokrouhlování na 1 000 000,
- 100 000, 10000, kontroly výpočtů

4.
5.

- slovní úlohy s jednou a se dvěma
početními operacemi

4.- 5.

- vyhledává, sbírá a třídí data

- práce s daty

4. - 5.

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

- diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

4.

- práce s geometrickými útvary

4.

- rýsování základních geom. útvarů

5.

- délka úsečky, jednotky délky a jejich
převody, obvod mnohoúhelníku,
obrazce

4.

- rovnoběžky, různoběžky, kolmice

4.

Geometrie v rovině a v prostoru
- narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník
a kružnici); užívá jednoduché
konstrukce
- sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran
- sestrojí rovnoběžky a kolmice

Osobnostní rozvoj
- rozvoj
schopnosti
poznávání

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové - obsah čtverce, obdélníku,
sítě a užívá základní jednotky obsahu - jednotky obsahu
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a
- osová souměrnost
určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru
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5.

4.

Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do
značné míry nezávislé na obvyklých - slovní úlohy s netradičními postupy
postupech a algoritmech školské
matematiky
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4. - 5.

Osobnostní a
sociální výchova –
rozvoj - kreativita

Oblast:

Předmět:

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

Období:

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Číslo a proměnná
- provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel
- zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
- modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
- užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část
- řeší modelováním a výpočtem
situace vyjádřené poměrem
- řeší aplikační úlohy na procenta

Desetinná čísla
- zápis v desítkové soustavě,
- početní operace,
- zaokrouhlování
Dělitelnost přirozených čísel
- prvočíslo, číslo složené, násobek,
- dělitel, nejmenší společný násobek,
největší společný dělitel, kriteria
dělitelnosti
Racionální čísla
- početní operace
Zlomky
- zlomek, smíšené číslo, složený
zlomek početní operace se zlomky
Poměr
- poměr, měřítko plánu a mapy
Procenta
- procento, promile, výpočet základu,
- procentové části, počtu procent,
jednoduché úrokování

Závislosti , vztahy a práce s daty
- vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data
- určuje vztah přímé a nepřímé
úměrnosti

Přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Slovní úlohy
- úlohy z praktického života, aritmetický
průměr

6. - 7.
Ročník
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6. - 7.

Průřezová
témata

Mediální
výchova
Práce
v realizačním
týmu

6. - 7.

Mediální
výchova
Práce
v realizačním
týmu

Geometrie v rovině a prostoru
- zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů
- využívá potřebnou matematickou
symboliku
- charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
- určuje velikosti úhlu měřením a
výpočtem
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
- užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
- načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
- určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary(tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
- odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
- načrtne a sestrojí sítě základních
těles
- načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v rovině
Nestandardní aplikační úlohy
a problémy
- užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh
- řeší úlohy na prostorovou
představivost

Rovinné útvary
- přímka, polopřímka, úsečka, kružnice,
kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník
lichoběžník,rovnoběžník,
rovnoběžníky, vzájemná poloha
přímek v rovině ( typy úhlů), shodnost
– věty o shodnosti trojúhelníků
Metrické vlastnosti v rovině
- druhy úhlů, vzdálenost bodu od
přímky, trojúhelníková nerovnost
Prostorové útvary
- kvádr, krychle, hranol
Konstrukční úlohy
- osa úsečky, osa úhlu, osová a
středová souměrnost

- číselné a logické řady
- číselné a logické analogie
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Mediální
výchova
6. - 7.

6. - 7.

Práce
v realizačním
týmu

Mediální
výchova
Práce
v realizačním
týmu

Oblast:

Předmět:

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ
APLIKACE

Očekávané výstupy
žák:
Číslo a proměnná
- určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenů na součin pomocí
vzorců a vytýkáním
- formuluje a řeší reálné situac
pomocí rovnic a jejich soustav
- řeší jednoduché problémy a využívá
matematický aparát v oboru celých a
racionálních čísel
Závislosti , vztahy a práce
s daty
- vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí, grafem
- matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkčních vztahů

Geometrie v rovině a prostoru
- zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů
- využívá potřebnou matematickou
symboliku; odhaduje a vypočítá
obsah a obvod základních rovinných
útvarů
- využívá pojem množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
- užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
- určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary(tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
- odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
- načrtne a sestrojí sítě základních
těles a obraz jednoduchých těles
v rovině
Nestandardní aplikační úlohy
a problémy
- užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a nalézá
různá řešení zkoumaných situací
- řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje poznatky a
dovednosti z různých tém. oblastí

Období:

Učivo

8. - 9.
Ročník

Mocniny a odmocniny
- druhá mocnina
- druhá odmocnina
Výrazy
- číselný výraz a jeho hodnota
- výrazy s proměnnými
- mnohočleny
Rovnice
- lineární rovnice
- soustava dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými
Závislosti a data
- příklady závislostí z praktického života
a jejich vlastnosti, nákresy, schémata,
diagramy, grafy, tabulky, aritmetický
průměr
Funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- přímá a nepřímá úměrnost
- lineární funkce
Finanční matematika

Rovinné útvary
- kruh a kružnice
- shodnost a podobnost
Metrické vlastnosti v rovině
- Pythagorova věta
Prostorové útvary
- hranol, rotační válec, jehlan,
- rotační kužel, koule
Konstrukční úlohy
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice

- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční geometrické úlohy
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Průřezová
témata

Mediální
výchova
8. – 9.
Práce
v realizačním
týmu

Mediální
výchova
8. – 9.
Práce
v realizačním
týmu

Mediální
výchova
8. – 9.
Práce
v realizačním
týmu

Mediální
výchova
8. – 9.

Práce
v realizačním
týmu

5.3

Informační a komunikační technologie

5.3.1 Charakteristika předmětu Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast „Informační a komunikační technologie“ v 1. – 5. ročníku je
realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE.
Týdenní dotace na výuku informační a komunikační technologie je ve 4. a 5.
ročníku jedna hodina týdně, v 6. až 7. ročníku 1 hodina týdně, v 8. ročníku je zavedena
jako povinně volitelný předmět s časovou dotací 1 - 2 hodiny týdně, v 9. ročníku
1 hodina týdně.
Výuka je realizována v počítačových učebnách.
Užívání počítače umožňuje žákům získávat poznatky ve všech dalších oborech.
Vzdělávací oblast je rozdělena do tří specifických složek a má komplexní
charakter:
Základy práce s počítačem (hardware , software)
- seznámení se s počítačem a jeho periferiemi , jejich obsluha a údržba, bezpečná
práce s nimi , využití v jiných předmětech
Vyhledávání informací a komunikace (internet , knihovny , databáze)
- přenos a zpracování informací , základní způsoby komunikace , vyhledávací
atributy
Zpracování a využití informací (textový a grafický editor)
- práce s textem a obrázkem
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových
kompetencí žáků
Kompetence k učení
- rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k využívání moderních informačních
a komunikačních technologií
- vést žáky k systematickému vyhledávání , zpracování a praktickému využití
informací
- seznamovat žáky se softwarovými a hardwarovými prostředky pro prezentaci
výsledků své práce
5.3.1.1

Kompetence k řešení problémů
- vést žáky k tomu,aby samostatně využívali více zdrojů informací ,
- vést žáky k tomu,aby uměli porovnávat informace a poznatky z většího množství
alternativních informačních zdrojů – větší věrohodnost vyhledaných informací
Kompetence komunikativní
- vést žáky ke správné,srozumitelné prezentaci svých výsledků
- pomocí informačních a komunikačních technologií rozšiřovat slovní zásobu žáků
- vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení
Kompetence sociální a personální
- vytvářet příležitost k tomu,aby žáci mohli porovnávat své výsledky práce
v malých skupinách i v rámci celé třídy
- spolupráce ve skupinách s různou věkovou příslušností
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-

upevňovat dobré mezilidské vztahy

Kompetence občanské
- respektuje pravidla pro práci s výpočetní technikou a řídí se řádem učebny
výpočetní techniky
- dodržuje pravidla slušného chování
- podporuje zodpovědné chování žáků v krizových situacích
Kompetence pracovní
- bezpečně a účinně používá počítač
- využívá získaných znalostí pro vlastní rozvoj
- učí žáky pracovat podle předem stanoveného postupu
- využívá poznatků v běžné praxi
5.3.1.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání, komunikace, kreativita, hodnoty, postoje, praktická
etika, kooperace, kompetence
Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
- vnímání autora mediálních sdělení
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5.3.1.3

Učební osnovy

Oblast:

Předmět:

Období:

INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

4. - 5. ročník

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Ročník

- části počítače
- zapnutí a vypnutí počítače a monitoru
- využívá základní standardní funkce
- ovládání počítače myší klávesnice
počítače a jeho nejběžnější periferie
- orientace na ploše počítače
- respektuje pravidla bezpečné práce s
- práce s programy (spuštění a
hardware i software a postupuje
ukončení , výukové programy)
poučeně v případě jejich závady
- práce s oknem
- chrání data před poškozením, ztrátou
- práce se složkami a soubory
a zneužitím
- bezpečnost práce s počítačem
- při vyhledávání informací na internetu
- připojení k internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
- ovládání a procházení internetem
- vyhledávání informací
- ovládání počítače klávesnicí
- práce se složkami (prohlédnutí,
vytvoření, přejmenování a vyhození
- pracuje s textem a obrázkem v
do koše složky, souboru)
textovém a grafickém editoru
- práce s programem Word
- vyhledává informace na
- práce v grafickém editoru
portálech,knihovnách a databázích
- úpravy před tiskem, tisk
- komunikuje pomocí internetu či jiných
- práce s internetem
běžných komunikačních zařízení
- internetová adresa a její složky
- e-mailová adresa, SMS
- vzájemná komunikace
- ochrana osobních dat
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4.

Průřezová
témata

Rozvoj
schopnosti
poznávání
komunikace
Stavba
mediálních
sdělení

5.

Rozvoj
schopnosti
poznávání
komunikace
Stavba
mediálních
sdělení
- občanská
společnost a
škola
- vnímání autora
mediálních
sdělení

Oblast:

Předmět:

INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
- ovládá práci s textovými a grafickými
editory a využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem ověřuje
věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost

- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické
formě
- ovládá práci s tabulkovými editory
- pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví
- používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Období:

6. - 7. ročník
Ročník

- poznámkový blok, kalkulačka,
WordPad
- disketová a CD mechanika
- práce s flash, MP3
- fotoaparát
- scanner
- počítačová grafika
- počítačové sítě
- vývoj informačních technologií
- hodnota a relevance informací
- různé informační zdroje
- další způsoby komunikace

- prezentace informací (PowerPoint)
- multimédia
- vytváření tabulek
- jednoduché vzorce
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví
- informační etika
- obsah
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6.

7.

Průřezová
témata
-rozvoj
schopnosti
poznávání
-komunikace
-kreativita,
-hodnoty, postoje
-praktická etika
-stavba
mediálních
sdělení
-fungování a vliv
médií ve
společnosti
-vnímání autora
mediálních
sdělení
-rozvoj
schopnosti
poznávání
-komunikace
-kreativita
-hodnoty, postoje
-praktická etika
-mediální sdělení
-fungování a vliv
médií ve
společnosti
-vnímání autora
mediálních
sdělení
-sebepoznání a
sebepojetí
-mezilidské
vztahy
-kooperace a
kompetice

Oblast:

Předmět:

INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

-ovládá práci s tabulkovými editory a
využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
- ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost

Období:

8. - 9.
Průřezová
témata
- rozvoj
schopnosti
poznávání
- komunikace
- kreativita
- hodnoty,
postoje,
praktická etika
9.
- stavba
mediálních
sdělení
- fungování a vliv
médií ve
společnosti
- vnímání autora
mediálních
sdělení
- rozvoj
schopnosti
poznávání
- komunikace
- kreativita
- hodnoty,
postoje,
8.volit.
praktická etika
- sebepoznání a
sebepojetí
- mezilidské
vztahy
- kooperace a
kompetice
- rozvoj
schopnosti
poznávání
- komunikace
- kreativita
- hodnoty,
postoje,
9.volit.
praktická etika
- sebepoznání a
sebepojetí
- mezilidské
vztahy
- kooperace a
kompetice

Ročník

- Excel - pokročilé funkce
- tvorba grafů
- internet

- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické
- internet
a multimediální formě
- práce s tabletem
- uplatňuje základní estetická a
- grafické programy
typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem

- zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické
- internet
a multimediální formě
- práce s tabletem
- uplatňuje základní estetická a
- grafické programy
typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
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5.4 Člověk a jeho svět
5.4.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pro všechny ročníky 1. stupně.
Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody,
kultury a techniky. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich
vzájemné souvislosti a vztahy a utváří si tak prvotní ucelený obraz světa.
Jsou zde zařazeny vzdělávací oblasti:
- Prvouka
- Přírodověda
- Vlastivěda
Prvouka se vyučuje v prvním a druhém ročníku 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku
3 hodiny týdně. Přírodověda se vyučuje ve čtvrtém a pátém ročníku 1 hodinu týdně
a vlastivěda ve čtvrtém a pátém ročníku 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah těchto
předmětů je členěn do pěti tématických celků:
-

Místo, kde žijeme (domov, škola, obec, vlast, Evropa a svět)
Lidé kolem nás (rodina, společnost, právo a spravedlnost)
Lidé a čas ( orientace v čase, současnost a minulost v našem životě)
Rozmanitost přírody (naše Země, živá, neživá příroda, rovnováha v přírodě a její
ochrana)
Člověk a jeho zdraví (lidské tělo, péče o zdraví, situace hromadného ohrožení)

Nejčastěji je výuka realizována pomocí různých metod a forem práce – práce ve
skupinách, komunikativní kruhy, projektová výuka, vycházky, exkurze, vyhledávání
a práce s informacemi.
Výuka těchto předmětů je realizována v kmenových třídách, v počítačové učebně a
v terénu. Součástí výuky jsou různé exkurze (planetárium, muzea, úřady…). Do výuky
jsou také zařazeny krátkodobé, dlouhodobé nebo celoškolní projekty.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových
kompetencí žáků
Kompetence k učení
- nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, učitel umožňuje žákům
používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
- vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací
- vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
5.4.1.1

Kompetence k řešení problémů
- vést žáky k tomu, aby vnímali a rozpoznali problémové situace ve škole i mimo
ni, učit je správně se rozhodnout, žáci se učí vyhledávat informace vhodné
k řešení problému
- ukázat žákům různé zdroje informací a vést je k ověřování správnosti řešení
problémů

66

Kompetence komunikativní
- rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky
a názory na společnost, přírodní jevy a historické události – používání správné
terminologie
- vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních
prostředků
Kompetence sociální a personální
- vést žáky ke vzájemné spolupráci – ve dvojicích, skupinách – při vyhledávání
informací i zpracovávání výstupů v zadané oblasti
- naučit žáky respektování různých názorů, budovat sebedůvěru žáka a jeho
samostatný rozvoj
Kompetence občanské
- vést žáky k respektování pravidel
- vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících
environmentálních problémů
- motivovat žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
Kompetence pracovní
- seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů
- poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci
- naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim
hledat vlastní postup
5.4.1.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí,
a sebeorganizace, psychohygiena a Kreativita
- Sociální rozvoj – poznávání lidí, mezilidské vztahy a komunikace
- Morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti.

seberegulace

Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola – jen ve smyslu spolupráce školy se správními
orgány a institucemi v obci
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Lidské vztahy a Etnický původ.
Enviromentální výchova
- Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí
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5.4.1.3

Učební osnovy

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

PRVOUKA

Očekávané výstupy
žák:
Místo, kde žijeme
- vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
- začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci (městě)

Období:

1. – 3.
Průřezová
Ročník
témata

Učivo
- osobní bezpečí ve škole i mimo ni
- nebezpečné situace

1. - 3.

Rozvoj
schopnosti
poznávání.
Mezilidské
vztahy

2. - 3.

Rozvoj
schopnosti
poznávání

- název obce a jejích částí
- význačné orientační body, historická a
památná místa v obci

- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
- rozdíly mezi městským a vesnickým
krajině a vyjádří různými způsoby její
prostředím
estetické hodnoty a rozmanitost

3.

Rozvoj
schopnosti
poznání. Řešení
problémů

Lidé kolem nás
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
- odvodí význam a potřebu různýc
hpovolání a pracovních činností

- projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
Lidé a čas
- využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti přítomnosti i
budoucnosti

- rodina, domov, vlast
- vztahy mezi členy rodiny
- pravidla rodinného života: práva a
povinnosti jejich členů
- pracovní činnosti lidí: tělesná a
duševní práce
- různá povolání
- volný čas a jeho využití

1. - 2.

Mezilidské
vztahy

2.

Mezilidské
vztahy

1. - 3.

Mezilidské
vztahy. Rozvoj
schopnosti
poznání
Psychohygiena

1. - 3.

Psychohygiena

- vztahy mezi lidmi
- osvojování vhodného chování
k ostatním spolužákům
- proměny způsobu života a základní
orientace v čase
- den, týden, měsíc, rok
- státní svátky a významné dny

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné
- minulost, přítomnost a budoucnost,
události regionu, interpretuje některé
kultura a historie naší obce, města
pověsti nebo báje spjaté s místem,
kde žije
- uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech člověka,
o lidské společnosti, soužití, zvycích - region, báje a pověsti
a o práci lidí, na příkladech
porovnává minulost a současnost
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3.

2. - 3.

Rozvoj
schopnosti
poznávání

Řešení problémů

Rozmanitost přírody
- pozoruje, popíše a porovnává
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích

- charakteristika ročních období
pozorování změn počasí,
- reakce rostlin a živočichů na roční
období rozlišení živé a neživé přírody

- roztřídí některé přírodniny podle
- pozorování a porovnávání vlastností
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé vody, vzduchu, přírodnin správná
životospráva první pomoc
lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny - základní význam vody, vzduchu, ohně
známých látek, určuje jejich společné
a půdy
a rozdílné vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých
- podmínky života na Zemi
nástrojů a přístrojů
Člověk a jeho zdraví
- uplatňuje základní hygienické,
- lidské tělo
režimové a jiné zdravotně preventivní
- péče o zdraví
návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle, projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah - pravidla chování ve školním řádu
ke zdraví
- dodržuje zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná,
v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i pro jiné dítě
- uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
- reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

1. - 3.

3.

3.

Psychohygiena

1. - 3.

Rozvoj
schopností
poznávání.
Kreativita

- situace hromadného ohrožení
- znalost pravidel silničního provozu
- správné a bezpečné chování při
mimořádných událostech
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Rozvoj
schopností
poznávání.
Kreativita.

1. - 3.

- osobní bezpečí
- krizové situace a

-Rozvoj
schopnosti
poznávání.
Řešení
problémů.

1. - 3.
3.

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

PŘÍRODOVĚDA

Očekávané výstupy
žák:
Rozmanitost přírody
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
- vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času
a střídáním ročních období
- zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy
mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů
prostředí
- porovnává na základě pozorování
základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity,
které mohou prostředí i zdraví
člověka podporovat nebo poškozovat

Období:

Učivo

4. - 5.
Ročník

Průřezová
témata
Environmentální
výchova – vztah
člověka k
prostředí

- živá a neživá příroda, vztahy
-voda a vzduch, pojem ozónová díra
-horniny a nerosty

4. - 5.

- Země, vesmír, den a noc, roční
Období
- otáčení Země kolem osy, Slunce

4.- 5.

- fauna a flora v jednotlivých
podnebných pásech, přizpůsobivost
organismů (Čítanka vlastivědy)
- ekosystémy

4.- 5.

Environmentální
výchova ekosystémy

4.- 5.

Environmentální
výchova –
základní
podmínky života

- dělení organismů, práce s atlasy a klíči
(rostliny, živočichové, houby)

- člověk a příroda – ekologie
- pravidla chování v přírodě
- pobyt v chráněném území

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí - pokusy - postup práce, výstupy
výsledky pokusu
Člověk a jeho zdraví

5.

4.

- využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a
podpoře vlastního zdravého způsobu
života

- péče o zdraví, lidské tělo – orgány
- srdce a krevní oběh
- smyslové orgány
- soustava – dýchací, trávicí a vylučovací

5.

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

- vývoj člověka- etapy vývoje

5.

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

- denní režim - plánování, uspořádání
času
- správná výživa
- aktivní odpočinek

- uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události

- chování v krizových situacích
- důležitá telefonní čísla
- pravidla 1. pomoci
- praktická cvičení
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Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj –
sebepoznání a
sebepojetí

5.

Osobnostní a
sociální výchova
osobnostní
rozvoj
seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena,

5.

Osobnostní a
sociální výchova
–osobnostní
rozvoj
- psychohygiena

- předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou zdraví
a jeho preventivní ochranou
- ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování k
druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty v
daném věku

- drogy - prevence, návykové látky

5.

- zdravotní osvěta

5.

- poskytnutí první pomoci, prevence
úrazů

5.

- sexuální výchova
- rodina a partnerství
- biologické a psychologické změny v
dospívání
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5.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj
– seberegulace,
sebeorganizace

Osobnostní a
sociální výchova
– sociální rozvoj
– poznávání lidí,
mezilidské
vztahy

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

VLASTIVĚDA

Očekávané výstupy
žák:
Místo, kde žijeme
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke krajině a
státu
- určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí
se podle zásad bezpečného pohybu
a pobytu v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a
kultury, jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest
a porovná způsob života a přírodu v
naší vlasti i v jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam
Lidé kolem nás
- vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci, obhájí při konkrétních
činnostech své názory, popřípadě
připustí svůj omyl, dohodne se na
společném postupu a řešení se
spolužáky
- rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat
nemohou, a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické
principy

Období:

Učivo

4. - 5.
Ročník

- orientace v místě bydliště a na mapě
- minulost a současnost obce

Průřezová
témata

4.

- práce s kompasem a mapou
- určování světové strany v přírodě

4.

- orientace podle náčrtů, plánů a map
- zeměpisné pojmy (nadmořská výška,
barvy na mapě, měřítko)

4. - 5.

Enviromentální
výchova vnímání vztahů
člověka a přírody

- ČR - zeměpisné, hospodářské,
politické a zemědělské údaje

4.

- Evropa - státy a města
- pohoří, nížiny, vodstvo, státy, města,
hospodářství

5.

- předávání osobních zkušeností z cest

5.

Multikulturní
výchova –
kulturní diference

4. - 5.

Výchova
demokratického
občana – formy
participace
občanů v
politickém životě

4.

Osobnostní a
sociální výchova
–sociální rozvoj –
poznávání lidí

4. - 5.

Osobnostní a
sociální výchova
– morální rozvoj
– hodnoty,
postoje, praktická
etika

4. - 5.

Výchova
demokratického
občana –
principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování

- ČR - státní zřízení, orgány státní
moci, státní symboly, významné
osobnosti naší politiky

- mezilidské vztahy, pravidla slušného
chování
- postavení v rodině, v sociální skupině

- pravidla dialogu, komunikace,
dodržování pravidel slušného
chování, vzájemná úcta

- lidská práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy
- osobní, společné, veřejné vlastnictví
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Výchova
demokratického
občana –
občanská
společnost a
škola

- rozlišuje základní formy vlastnictví;
používá peníze v běžných situacích
- poukáže v nejbližším společenském
a přírodním prostředí na změny a
některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního prostředí
obce (města)
Lidé a čas
- pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy

- základní formy vlastnictví
- peníze a jejich používání
- základní globální problémy (udržování
pořádku a čistoty v okolí školy a
svého bydliště). CHKO – Moravský
kras

- čas, časová osa
- určování času, režim dne

- využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
- obrázky našich dějin, český stát,
zdrojů pro pochopení minulosti;
Velká Morava
zdůvodní základní význam
- proměny způsobu života, bydlení,
chráněných částí přírody, nemovitých
předměty denní potřeby
i movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a
- minulost kraje a předků, domov, vlast,
orientuje se v hlavních reáliích
rodný kraj (Čítanka vlastivědy –
minulosti a současnosti naší vlasti s
Jedovnicko)
využitím regionálních specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných
- vznik ČSR, vznik ČR, území českého
ukázkách způsob života a práce
státu v proměnách času, tradice
předků na našem území v minulosti a
(přehled českých panovníků)
současnosti s využitím regionálních
specifik
- objasní historické důvody pro
- historický přehled – znalos
zařazení státních svátků a
významných dní v roce
významných dnů
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4. - 5.

4.- 5.

5.

5.

4.- 5.

5.

4.- 5.

Environmentální
výchova – vztah
člověka k
prostředí

5.5 Člověk a společnost
5.5.1

Charakteristika oblasti

Obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost se realizuje ve vzdělávacích
předmětech dějepis a výchova k občanství.
Společné cíle těchto předmětů:
- seznámit žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy
a procesy, které se promítají do každodenního života
- vytvářet pozitivní občanské postoje a dovednosti nezbytné pro mezilidské vztahy
- vést prevenci sociálně patologických jevů, k ochraně přírodního a kulturního
prostředí
5.5.2

Charakteristika předmětu Dějepis

Oblast je zařazena na 2. stupni základní školy od 6. do 9. ročníku po dvou
vyučovacích hodinách týdně. Vědomosti získané v rámci této vzdělávací oblasti mají být
ve vztahu k reálnému životu. Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu
o další činnosti a bádání. Učení v souvislostech napomáhá lepšímu chápání celistvosti
světa a stává se tak přirozenou cestou k celoživotnímu vzdělávání se. Jde především
o poznávání podstaty existence člověka.
Vyučuje se ve třídách, počítačové učebně a rámci možností bude zařazována
i výuka v terénu: návštěvy muzeí, dějepisné exkurze, projektové dny ve spolupráci
s CVČ Ulita v Brně - Lužánkách.

5.5.2.1

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových
kompetencí žáků

Kompetence k učení
- chápat probírané oblasti v dějepisném kontextu
- vyhledávat a třídit informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií
- seznámit se s obecně používanými znaky, termíny a symboly vzdělávacích
oborů
- dějepis, výchova k občanství a dávat je do vzájemných souvislostí
Kompetence k řešení problémů
- vnímat nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji,
- při řešení problémů objevovat paralely s historií, svá řešení posuzovat
z nejrůznějších společenských aspektů
Kompetence komunikativní
- snažit se souvisle a výstižně formulovat své názory na společenské dění
- pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím
- osvojit si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučit
se je tvořivě využívat jako nástroje poznání
- využívat získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů
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Kompetence sociální a personální
- chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce
- uvědoměle přijímat, získávat role v různých skupinách,
- seznámit se s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu, naučit se
diskutovat
Kompetence občanské
- přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy
- poznat naše kulturní tradice a historické dědictví a tímto poznáním cítit potřebu je
chránit, respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot
- nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů
Kompetence pracovní
- nacházet způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole i mimo ni pro svůj další
rozvoj a profesní orientaci
5.5.2.2

Zařazená průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:
- občan, občanství, společnost a stát
- jsme Evropané
Výchova demokratického občana
- -principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
- princip sociálního smíru a solidarity, etnický původ
Mediální výchova
- interpretace vztahu mediálního sdělení a reality
- fungování a vliv médií ve společnosti
Osobnostní a sociální výchova
- sociální rozvoj
- mezilidské vztahy
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5.5.2.3

Učební osnovy

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

DĚJEPIS

Očekávané výstupy
žák:
- uvede konkrétní příklady důležitosti
a potřebnosti dějepisných poznatků
- charakterizuje život pravěkých
sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu
- objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost.
- uvede příklady archeologických
kultur na našem území
- rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních
velkých zemědělských civilizací
- demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s
judaismem

Období:

6 – 7.
Průřezová
Ročník
témata

Učivo
- historie, archeologie, pomocné vědy
historické, kroniky, pověsti, mýty,
legendy, znalost okolí - muzea,
knihovny,CVČ
- vývoj člověka - lovec, zemědělec,
řemeslník a vývoj jeho náboženských
představ

6.

6.

- faktory, které ovlivňují vývoj
společnosti (poloha, podnebí…)
- doba kamenná, bronzová a železná

6.

- starověké civilizace - Mezopotámie,
Egypt, Čína, Indie

6.

- antické Řecko a Řím - Athény, Sparta,
Alexandr Veliký, království x republika
x císařství, náboženství

6.

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech –
Jsme Evropané

- porovnává formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých
státech a vysvětlí podstatu antické
demokracie
Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech –
Jsme Evropané

- porovná základní rysy
západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti

- vymezí úlohu křesťanství a víry v
životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní
mocí, vztah křesťanství ke kacířství
a jiným věroukám
- ilustruje postavení jednotlivých
vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské a gotické
kultury

- feudalismus, vývoj středověké
společnosti - kulturní slohy

- vysvětlí znovuobjevení antického
ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky

- renesance, humanismus, stav a vývoj
středověké společnosti, husitství,
reformace x protireformace,
zámořské objevy, počátky dobývání
světa a důsledky objevů
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7.

7.

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech –
Jsme Evropané

- vymezí význam husitské tradice pro
český politický a kulturní život
- objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do
řady mocenských a náboženských
center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
- objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války a posoudí její
důsledky

- husitství

7.

- Přemyslovci, Lucemburkové,
Jagellonci a Habsburkové na českém
trůně

7.

- třicetiletá válka

7.

- na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchii,
parlamentarismus

- historie a státní zřízení ve Francii,
Anglii, Rusku a habsburské říši

7.

- rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

- románský, gotický sloh

7.

- objasní účel důležitých symbolů
našeho státu a způsoby jejich
používání

- státní symboly a jejich používání,
státní svátky, památná místa na
našem území, vlastenectví a
nacionalismus

- rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu
- zhodnotí nabídku kulturních institucí
a cíleně z nich vybírá akce, které ho
zajímají

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

Výchova
demokratického
občana –
principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování

Multikulturní
výchova – lidské
vztahy
6. - 7.

- na základě probrané látky 6. a 7.
ročníku

- práce s informacemi, prostředky
masové komunikace, média
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6. - 7.

Mediální
výchova –
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality,
fungování a vliv
médií ve
společnosti

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

DĚJEPIS

Očekávané výstupy
žák:
- vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci
společnosti
- objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a
napoleonských válek a rozbití
starých společenských struktur v
Evropě
- porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v
souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů

Období:

Učivo

Ročník

- industrializace a její důsledky pro
společnost, sociální problémy 18. a 19.
století

8.

- velká francouzská revoluce, změna
společenské struktury společnosti,
průmyslový rozvoj

8.

- národní obrození, revoluční rok 1848 v
Evropě a u nás

8.

- charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin,
uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích

- vznik USA, vývoj ve Francii,
sjednocení Itálie a Německa

- na vybraných příkladech
demonstruje základní politické
proudy

- vznik Rakousko-Uherska, vznik hnutí,
spolků, politických stran;
konzervatismus,liberalismus,
demokratismus,socialismus, občanská
práva

- vysvětlí rozdílné tempo modernizace
a prohloubení nerovnoměrnosti
vývoje jednotlivých částí Evropy a
- kolonialismus, monopoly, konflikty
světě včetně důsledků.
mezi velmocemi, průmyslová revoluce
Charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
- na příkladech demonstruje zneužití
- příčiny a vznik 1. a 2. sv. války,
techniky ve světových válkách a
politické, sociální a kulturní důsledky
jeho důsledky
válek
- charakterizuje jednotlivé totalitní
systémy, příčiny jejich nastolení v
širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět, rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
- na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z
hlediska lidských práv

8. - 9.

- demokracie, totalitní režimy,
hospod.krize

- antisemitismus, rasismus, holocaust
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Průřezová
témata

8.

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech Jsme Evropané

8.

Výchova
demokratického
občana – občan,
občanství.
společnost a stát

8.

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostechJsme Evropané

8.- 9.

8. - 9.

Výchova
demokratického
občana –
principy
demokracie jako
formy vlády a
rozhodování

8. - 9.

Multikulturní
výchova - princip
sociálního smíru
a solidarity,
etnický původ

- zhodnotí postavení ČSR v
evropských
souvislostech a její vnitřní sociální,
- politické, hospodářské a kulturní
prostředí
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa, uvede příklady
střetávání obou bloků.
- vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické, hospodářské a
vojenské spolupráce.
- posoudí postavení rozvojových
zemí.
- prokáže základní orientaci v
problémech současného světa.

- vznik ČSR a jeho vývoj do roku 1948

9.

- ukončení 2. sv. války, rozdělení světa,
studená válka

9.

-

60.a 70. lét - boj za nezávislost
jednotlivých států ve světě, rozpad
koloniálního systému

- revoluce 1989, vznik ČR a jeho
postavení ve světě, faktory pro zdravý
vývoj světa
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9.

9.

Osobnostní a
sociální výchova
- sociální rozvoj mezilidské
vztahy

5.5.3

Charakteristika předmětu Výchova k občanství

Vyučuje se od 6. do 9. ročníku s následující hodinovou dotací: 6. - 9. ročník
1 hodina týdně, výuka probíhá většinou ve třídách, výjimečně mimo školu, dle potřeby
ve skupinách v 45 minutových hodinách.
Prostřednictvím vlastních prožitků si žáci vytvářejí pozitivní hodnotový systém,
orientují se v různých situacích každodenního života, respektují ostatní národy a etnika,
uvědomují si vlastní identitu a identitu druhých, rozvíjejí sebepoznání a sebehodnocení,
vytvářejí si pozitivní vztahy k opačnému i stejnému pohlaví ve škole, v rodině a ve
společnosti.
Uplatňují vhodné prostředky komunikace k vyjádření vlastních myšlenek, citů
a k přiměřenému obhajování svých práv.
5.5.3.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- učitel upřednostňuje různé aktivity, vede žáky k samostatnosti, tvořivosti
a k vyhledávání a třídění informací
- učitel učí žáky pracovat s fakty a informacemi
- učitel učí žáky plnit plánovitě zadané úkoly
Kompetence k řešení problémů
- učitel vede žáky k rozpoznání problému a jeho následnému řešení
- učitel předkládá modelové situace a vede žáky k optimálnímu řešení
- učitel zadává úkoly k posílení schopností žáků využít vlastních zkušeností
Kompetence komunikativní
- učitel motivuje žáky k vytvoření vlastního názoru a k zapojení se do diskuse
- učitel učí žáky slušně se vyjadřovat
Kompetence sociální a personální:
- učitel posiluje u žáků uvědomění si vlastní hodnoty a vážení si lidského života
- učitel uplatňuje pravidla slušného a ohleduplného chování a navazuje situace,
ve kterých se žáci mohou prosadit jako aktivní občané
Kompetence občanské
- učitel učí žáky podřizovat se pravidlům při plnění úkolů
- učitel zapojuje žáky do skupinové práce tak, aby se každý mohl svobodně
vyjádřit
- učitel podporuje účast žáků na třídních akcích
- učitel seznamuje žáky s životem a kulturou, zvyky a tradicemi v jiných zemích
Kompetence pracovní
- učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k učení, práci a zodpovědnost při volbě
povolání
- učitel vede žáky k systematičnosti a odpovědnosti za plnění úkolů
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5.5.3.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- osobnostní rozvoj - sebepoznávání a sebepojetí (6. a 7. ročník), seberegulace
a sebeorganizace (6. a 7. ročník), psychohygiena (6. a 7. ročník)
- Sociální rozvoj - poznávání lidí (6. a 7. ročník) a mezilidské vztahy ( 9. ročník)
- Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (6. ročník)
Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát (8. ročník)
- formy participace občanů v politickém životě ( 7. - 9. ročník)
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ( 7. - 9. ročník)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá (6. - 9. ročník)
- objevujeme Evropu a svět (8. a 9. ročník)
- jsme Evropané ( 6. - 9. ročník)
Multikulturní výchova
- kulturní diference (6. a 7. ročník)
- lidské vztahy (6. a 7. ročník)
- etnický původ (8. a 9. ročník)
- multikulturalita (6. a 7. ročník)
- princip sociálního smíru a solidarity (8. a 9. ročník)
Environmentální výchova
- ekosystémy (6. a 7. ročník)
- základní podmínky života (6. a 7. ročník)
- lidské aktivity a problémy životního prostředí (8. a 9. ročník)
- vztah člověka k prostředí (8. a 9. ročník)
Mediální výchova
- kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení ( 6. a 7. ročník)
- fungování a vliv médií ve společnosti ( 6. a 7. ročník)
- práce v realizačním týmu ( 6. - 9. ročník - formou projektů)
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5.5.3.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

Období:

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Očekávané výstupy
Učivo
žák:
- objasní účel důležitých symbolů
našeho státu a způsoby jejich
používání
- zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně proti
němu vystupuje
- zhodnotí a na příkladech doloží
význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak
může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situacích
ohrožení
- uplatňuje vhodné způsoby chování
a komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem

6. - 7.
Ročník

- člověk a společnost

6. - 7.

- rozpoznává netolerantní a rasistické
projevy chování a zaujímá aktivní
postoj proti lidské nesnášenlivosti
- posoudí a na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole, v
obci
- rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i
druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a
jednání
- posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i
společenských cílů, objasní význam
vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
- rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady
- dodržuje zásady hospodárnosti,
popíše a objasní způsoby
zacházení s penězi a se svým i
svěřeným majetkem, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede
příklady jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
- přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva druhých

- člověk jako jedinec

6.

- stát a hospodářství

7.

- stát a právo

6. a 7.

Průřezová
témata
OSV sebepoznání a
sebepojetí,
poznávání lidí,
MuV - kulturní
diference, lidské
vztahy,
multikulturalita

EnV ekosystémy,
základní
podmínky
života
MeV - kritické
čtení a vnímání
mediálních
sdělení

OSV seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena,
morální rozvoj

VEGS - Evropa a
svět nás zajímá,
jsme Evropané

MeV - fungování
a vliv médií ve
společnosti
VDO - formy,
participace
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- provádí jednoduché právní úkony a
chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy
- osobní přeprava, koupě, oprava či
pronájem věci
- dodržuje právní ustanovení, která
se na něj vztahují, a uvědomuje si
rizika jejich porušování
- rozpoznává protiprávní jednání,
rozliší přestupek a trestný čin,
uvede jejich příklady

občanů v
politickém životě,
principy
demokracie
jako formy vlády
a způsobu
rozhodování
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Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- objasní, jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti pozitivně ovlivnit i jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi
- popíše jak lze usměrňovat
vlastnosti, rozvíjet přednosti,
překonávat nedostatky
- objasní potřebu dodržování zásad
ochrany duševního vlastnictví
- vysvětlí funkci bank
- rozlišuje zdroje příjmů a výdaje státu
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu, služeb
- vyloží podstatu fungování trhu na
základě zákona nabídky a poptávky
- rozlišuje typy a formy států
- rozlišuje složky státní moci ČR
- objasní demokratický způsob řízení
státu
- objasní význam právní úpravy
vlastnictví, pracovního poměru,
manželství
- rozlišuje a porovnává právní
ochranu občanů
- popíše vliv začlenění ČR do EU
- uvede významné mezinárodní
organizace, k nímž má ČR vztah
- uvede příklady globalizace, klady a
zápory
- vyjádří osobní názor na globální
problémy světa
- objasní souvislost globálních a
lokálních problémů, uvede příklady
řešení v obci, regionu
- uvede příklady mezinárodního
terorizmu a zaujme postoj k jeho
potírání

Období:

8. - 9.
Ročník

- člověk jako jedinec

8.

- stát a hospodářství

9.

- stát a právo

- mezinárodní vztahy
- globální svět

8. a 9.

Průřezová
témata
OSV - mezilidské
vztahy
MuV - etnický
původ, solidarita

VDO - principy
demokracie jako
formy vlády,
formy patricipace
občanů v
politickém životě

VMES - Evropa a
svět nás zajímá,
objevujeme
Evropu a svět,
jsme Evropané
9.
EnV - lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
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5.6

Člověk a příroda
5.6.1 Charakteristika vzdělávací oblasti

Oblast je do výuky zařazena na 2. stupni ZŠ. 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.
Oblast zahrnuje povinné vyučovací předměty:
- Fyzika
- Chemie
- Přírodopis
- Zeměpis
- Přírodovědné praktikum jako povinně volitelný předmět – v 8. roč. po
1 hod. týdně
5.6.2 Charakteristika předmětu Fyzika
-

je vyučována v 6. a 7. ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny a v 8. a 9. ročníku
s rozsahu 2 vyučovacích hodin
výuka probíhá ve třídách či laboratořích
obor Člověk a příroda podává komplexní pohled na vztah mezi člověkem
a přírodou, na pozitivní i negativní stránky tohoto spojení
žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, souvislosti mezi přírodou a lidskými
činnostmi
získané vědomosti ověřují v praktickém životě
níže uvedené kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, návyků,
schopností a postojů sloužících k seberozvoji a rozvoji společnosti
při osvojování si klíčových kompetencí na druhém stupni ZŠ musí žák využívat
osvojené klíčové kompetence z předchozího stupně ZŠ a předškolní docházky
úroveň získaných kompetencí na ZŠ není finální, ale tvoří důležitý základ pro
celoživotní vzděláváni každého jedince
i přes to, že jsou kompetence zmiňovány odděleně, prolínají se a lze je získat
pouze jako výsledek celkového procesu vzdělávání, jelikož jsou navzájem
ovlivnitelné

5.6.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- vybírá vhodné způsoby a metody učení
- podílí se na organizaci učebního procesu
- vyhledá, selektuje a zařazuje získané informace
- využívá poznatky získané v jiných předmětech
- experimentuje a zpracovává získané informace
- posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí své učení a výsledky své práce
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Kompetence k řešení problémů
- uvědomuje si vznik problému, přemýšlí o příčinách a způsobech účinného
odstranění
- vyhledává a třídí informace k odstranění problémů
- nenechá se odradit nezdarem řešení problémů a pokouší se o další kroky k jeho
vyřešení
- k vyřešení problému využívá různé postupy
Kompetence komunikativní
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky, názory a postoje
- naslouchá druhým, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor, argumentuje
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie
- aplikuje své poznatky
Kompetence sociální a personální
- spolupracuje ve skupině a podílí se s pedagogem na vytvoření pravidel práce
v týmů
- respektuje druhé, čímž přispívá k upevnění mezilidských vztahů
- ovládá a řídí své jednání ku prospěchu svému i ostatních
Kompetence občanská
- respektuje druhé a je schopen se vcítit do jejich situace
- je zodpovědný za své chování
- poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně
v kritických situacích
- chápe a respektuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
- organizuje si práci i postupy
- pracuje dle smluvených pravidel
- kriticky hodnotí výsledky své práce
- využívá nabytých vědomostí, dovedností a znalostí z jiných oborů
- spolupracuje ve skupině a podílí se s pedagogem na vytvoření pravidel práce
v týmů
- respektuje druhé, čímž přispívá k upevnění mezilidských vztahů
- ovládá a řídí své jednání ku prospěchu svému i ostatních
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5.6.2.2 Zařazená průřezová témata
Rozvoj a schopnost poznání
Sebepoznání a sebepojetí
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
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5.6.2.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

FYZIKA

Očekávané výstupy
žák:
Látky a tělesa
- změří vhodně zvolenými měřidly
některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
- uvede konkrétní příklady jevů
dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
- předpoví, jak se změní délka či
objem tělesa při dané změně jeho
teploty
- využívá s porozuměním vztah mezi
hustotou, hmotností a objemem při
řešení praktických problémů

Období:

6. – 9.
Průřezová
Ročník
témata

Učivo

Fyzikální veličiny a jejich měření
- délka, objem, hmotnost, hustota, čas,
teplota
Látka a těleso, skupenství látek
- elektrický proud, elektrické vlastnosti
látek, magnetické vlastnosti látek

6. - 7.

Pohyb těles
- rozhodne, jaký druh pohybu těleso
koná vzhledem k jinému tělesu
- využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem
u rovnoměrného pohybu těles
- změří velikost působící síly
- rozlišuje v jednoduchých situacích
druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici
- využívá Newtonovy zákony pro
objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých
situacích
- aplikuje poznatky o otáčivých
účincích síly při řešení praktických
problémů

Síla
- pohyb těles, síla a její měření, skládání
sil, účinky síly
Vzájemná působení těles a částic
Gravitační síla
Gravitační pole
Měření síly

Mechanické vlastnosti kapalina plynů
- využívá poznatky o zákonitostech
tlaku v klidných tekutinách pro
Pascalův zákon
řešení konkrétních praktických
Hydrostatický a atmosférický tlak
problémů
Archimédův zákon
- předpoví chování tělesa z vlivu
působících sil a ně v klidné kapalině
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Rozvoj
schopnosti
poznávání

6. - 7.

6. - 7.

Energie
- v jednoduchých případech určí práci Formy energie
vykonanou silou a z ní změnu en.
- práce, výkon, pohybová, polohová,
tělesa
vnitřní, elektrická, výroba a přenos
- využívá s porozuměním vztah mezi
elektrické energie, štěpná reakce,
výkonem, vykonanou prací a časem
jaderný reaktor, jaderná elektrárna,
- využívá oznaky o vzájemných
ochrana lidí před radioaktivním
přeměnách různých forem energie
zářením
a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
Přeměny skupenství
- v jednoduchých případech určí
- tání, tuhnutí, vypařování, var,
odevzdané či přijaté teplo tělesem
kapalnění, skupenské teplo tání, hlavní
- z různých hledisek hodnotí výhody
faktory ovlivňující vypařování a teplotu
a nevýhody využívání různých en.
varu kapaliny
zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje en.

8. - 9.

Řešení problémů
Sebepoznání a
sebepojetí
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí

Zvukové děje
- rozpozná ve svém okolí zdroje
Vlastnosti zvuku
zvuku a kvalitativně analyzuje
- látkové prostředí jako podmínka vzniku
vhodná prostředí pro šíření zvuku
šíření zvuku, rychlost šíření zvuku
- posoudí možnosti zmenšování vlivu
v různých prostředích, odraz zvuku na
nadměrného hluku na život člověka
překážce, ozvěna, pohlcování zvuku,
a na životní prostředí
výška zvukového tónu
Elektromagnetické jevy, světelné jevy
- sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu
- rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický proud
Elektrický obvod
a napětí
- zdroj napětí, spotřebič, spínač
- rozliší vodič, izolant a polovodič na
Elektrické a magnetické pole
základě analýzy jejich vlastností
- elektrická a magnetická síla, elektrický
- využívá Ohmův zákon pro část
náboj, tepelné účinky elektrického
obvodu při řešení praktických
proudu, elektrický odpor, stejnosměrný
problémů
elektromotor, transformátor, bezpečné
- využívá prakticky poznatky o
chování při práci s elektrickými přístroji
působení magnetického pole na
a zařízeními
magnet a cívku s proudem a o vlivu
Vlastnosti světla
změny magnetického pole v okolí
- zdroje světla, rychlost světla ve vakuu
cívky na vznik indukovaného napětí
a v různých prostředích, stín, zatmění
v ní
Slunce a Měsíce, zobrazení odrazem
- zapojí správě polovodičovou diodu
na rovinném, dutém a vypuklém
- využívá zákon o přímočarém šíření
zrcadle (kvalitativně), zobrazení lomem
světla ve stejnorodém optickém
tenkou spojkou a rozptylkou
prostředí a zákona odrazu světla při
(kvalitativně), rozklad bílého světla
řešení problémů a úloh
hranolem
- rozhodne ze znalosti rychlostí světla
ve dvou různých prostředích, zda se
světlo bude lámat ke kolmici či od
kolmice, a využívá této skutečnosti
při analýze průchodu světla čočkami
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8. - 9.

Řešení problémů
Sebepoznání a
sebepojetí
8. - 9.

Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí

Vesmír
- objasní (kvalitativně) pomocí
poznatků o gravitačních silách
pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
- odliší hvězdu od planety na základě
jejich vlastností

Sluneční soustava
- její hlavní složky, měsíční fáze
8. - 9.
Hvězdy
- jejich složení
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5.6.3 Charakteristika předmětu Chemie
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou
hodinách týdně.
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat
a zdůvodňovat chemické jevy
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
- učí získávat a upevňovat dovednosti, pracovat podle pravidel bezpečné práce
s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech
s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
- práce ve skupinách, samostatně – nácvik jednoduchých laboratorních metod
- demonstrační pokusy.
Výuka probíhá ve třídách. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné
práce a postupů v souladu s platnou legislativou.
5.6.3.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- systematicky pozoruje a zjišťuje chemické vlastnosti látek, jejich přeměny
a podmínky, za kterých tyto přeměny nastávají, popisuje a hledá souvislosti mezi
jevy
- správně používá chemické termíny, symboly a značky
- samostatně či ve skupinách formuluje závěry na základě pozorování a pokusů
Kompetence k řešení problémů
- samostatně řeší problémové situace související s učivem chemie
- volí různé způsoby řešení
- obhajuje svá rozhodnutí
- promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- nachází příklady chemických dějů a jevů v běžné praxi, dokáže je aplikovat,
vysvětluje jejich chemické podstaty
Kompetence komunikativní
- správně užívá speciálního chemického jazyka
- argumentuje
- při řešení úkolů komunikuje s ostatními
Kompetence sociální a personální
- spolupracuje s ostatními při řešení úkolů
- smysluplně diskutuje o zadaném problému
- při řešení situací respektuje názory jiných
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Kompetence občanské
- respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami a laboratorní řád
- dodržuje pravidla slušného chování
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí
- chová se zodpovědně v krizových situacích (přivolání pomoci a poskytnutí první
pomoci)
Kompetence pracovní
- bezpečně a účinně používá materiály, nástroje a vybavení
- dodržuje vymezená pravidla a povinnosti z hlediska ochrany svého zdraví
i zdraví druhých a ochrany životního prostředí
- využívá poznatků v běžné praxi

5.6.3.2 Zařazená průřezová témata
Enviromentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Osobnostní a sociální výchova
- Seberegulace a sebeorganizace
Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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5.6.3.3 Učební osnovy
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

CHEMIE

Očekávané výstupy
žák:
- určí společné a rozdílné vlastnosti
látek

Období:

Učivo

8.
Ročník

- Vlastnosti látek

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

- Nebezpečnost chemických látek

- rozlišuje směsi a chemické látky
- vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

- Směsi

8.

8.
- navrhne postupy a prakticky
provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady
oddělování složek v praxi

- Oddělování složek směsí

- používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

- Stavba atomu

- rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve
- Chemická vazba
správných souvislostech
- Periodická soustava prvků
- Vzduch
- Kyslík
- orientuje se v periodické soustavě
- Vodík
chemických prvků, rozpozná
- Halogeny
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na - Křemík
jejich možné vlastnosti
- Polovodiče
- Alkalické kovy
- Kovy
- Uhlík
- rozliší výchozí látky a produkty
chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání

Průřezová
témata

- Chemická reakce
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8.

OSV Seberegulace a
sebeorganizace

EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
MeV- Kritické
čtení a vnímání
med. sdělení

- orientuje se na stupnici pH, změří
reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace
v praxi

- porovná vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a
posoudí vliv významných zástupců
těchto látek na životní prostředí

- Kyseliny
- Hydroxidy
- Měření kyselosti a zásaditosti roztoků

- Kyseliny
- Hydroxidy
- Halogenidy
- Oxidy
- Sulfidy
- Soli

- Kyseliny
- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede
- Hydroxidy
jejich vliv na životní prostředí a
- Halogenidy
uvede opatření, kterými jim lze
- Oxidy
předcházet
- Sulfidy
- Soli

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití

- Uhlík
- Uhlovodíky

- rozliší vybrané deriváty uhlovodíků,
uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití

- Deriváty uhlovodíků
- Soli karboxylových kyselin

- orientuje se v přípravě a využívání
- Halogenidy
různých látek v praxi a jejich vlivech - Oxidy
na životní prostředí a zdraví člověka - Sulfidy

- rozliší různé druhy vody a uvede
příklady jejich výskytu a použití

- Soli
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8.

EV - Lidské
aktivity a
problémy
živ.prostředí

MeV- Kritické
čtení a vnímání
mediálních
sdělení

EV - Lidské
aktivity a
problémy
živ.prostředí

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

CHEMIE

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- orientuje se v přírodních látkách a
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů

Období:

9.
Ročník

Průřezová
témata

- Lipidy
- Sacharidy
- Kvašení
- Bílkoviny
- Nukleové kyseliny
- Vitamíny
- Hormony
- Alkaloidy
- Drogy
- Doping
9.

- uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich
klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání

- Endotermické a exotermické děje
- Látkové množství
- Enzymy
- Katalyzátory a inhibitory
- Redoxní děje
- Hoření
- Koroze
- Elektrolýza
- Řada napětí kovů
- Galvanický článek, akumulátory
- Typy chemických reakcí

- aplikuje poznatky o faktorech
ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu

- Faktory ovlivňující rychlost chemických
reakcí

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

OSV Seberegulace a
sebeorganizace

EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

9.
MeV- Kritické
čtení a vnímání
mediálních
sdělení

- Základní chemické výpočty
- vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení

- orientuje se v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech
na životní prostředí a zdraví člověka

- Chemická výroba

9.

- objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

- Mimořádné události, havárie, úniky
chemických látek

9.
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- aplikuje znalosti o principech hašení
požárů na řešení modelových situací - Hoření
z praxe

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

- Trvale udržitelný rozvoj

- zhodnotí využívání prvotních a
druhotných surovin z hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi
- orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových
produktů biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků - Fotosyntéza
a sacharidů
- Bílkoviny
- Lipidy
- Sacharidy
- určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu

- zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie
- Výroba paliv a energií
a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
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EV - Lidské
aktivity a
problémy živ.
prostředí

5.6.4 Charakteristika předmětu Přírodopis
Cílem předmětu je naučit žáky chápat souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi
a vzbudit v nich zájem o přírodu a její ochranu. Předmět je vyučován od 6. do 9.
ročníku, většinou v kmenových třídách, nebo v počítačové učebně.
Hodinová dotace: 6. ročník 2 hodiny týdně, 7. ročník 1 hodina týdně, 8. ročník
2 hodiny týdně, 9. ročník 1 hodina týdně.
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny,
působí na sebe a ovlivňují se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického
uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností,
závislosti člověka na přírodních zdrojích
- seznamuje žáky se stavbou živých organismů
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- Frontální výuka s demonstračními pomůckami
- Skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- Přírodovědné vycházky s pozorováním
- Krátkodobé projekty
5.6.4.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- osvojit si obecně užívané symboly, termíny a znaky
- v týmu nebo i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky
- vyhledávat požadované údaje
Kompetence k řešení problémů
- hledat vlastní postupy při řešení problémů
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle
- vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhájit
Kompetence komunikativní
- vyjadřovat se a obhajovat svoje názory
- při společné práci komunikovat
- sestavovat grafy
Kompetence sociální a personální
- stanovit pravidla pro práci skupiny a dodržovat
- řešením úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení
Kompetence občanské
- dodržovat zdravý životní styl
- dodržovat předem stanovená pravidla
- dokázat poskytnout podle svých schopností a možností účinnou pomoc
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-

chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí

Kompetence pracovní
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce
- naučit se bezpečně používat pomůcky
- naučit se stanovit kritéria a hodnocení vlastní práce
5.6.4.2 Zařazená průřezová témata
Environmentální výchova
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Ekosystémy
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Vztah člověka k prostředí
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Sebepoznání a sebepojetí
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5.6.4.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

PŘÍRODOPIS

Očekávané výstupy
žák:
Obecná biologie

Období:

Učivo

6. - 7.
Ročník

- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy
života a jeho význam - výživa, dýchání,
růst, rozmnožování, vývin, reakce na
podněty; názory na vznik života
- základní struktura života - buňky,
- popíše základní rozdíly mezi buňkou
pletiva, tkáně, orgány, orgánové
rostlin, živočichů a bakterií a objasní
soustavy, organismy jednobuněčné a
funkci základních organel
mnohobuněčné
- třídí organismy a zařadí vybrané
- viry a bakterie - výskyt, význam a
organismy do říší a nižších
praktické využití
taxonomických jednotek
- rozliší základní projevy a podmínky
života, orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů

6. - 7.

6. - 7.

- uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií v
přírodě i pro člověka
Houby
- rozpozná naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle charakteristických
znaků
- vysvětlí různé způsoby výživy hub a
jejich význam v ekosystémech a
místo v potravních řetězcích
- objasní funkci dvou organismů ve
stélce lišejníků

- houby bez plodnic - základní
charakteristika, pozitivní a negativní
vliv na člověka a živé organismy
- houby s plodnicemi - stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a
první pomoc při otravě houbami
- lišejníky-stavba, symbióza, výskyt,
význam
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6. - 7.

Průřezová
témata

EV - Základní
podmínky života

EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí (výroba
léků)

EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí (zásady
správného sběru
hub)
OSV - Rozvoj
schopnosti
poznávání
(jednotlivé druhy
hub)

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

PŘÍRODOPIS

Očekávané výstupy
žák:
Biologie rostlin
- odvodí na základě pozorování
uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům

Období:

6. - 7.
Průřezová
Ročník
témata

Učivo
- anatomie a morfologie rostlin - stavba
a význam jednotlivých částí těla
vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ,
semeno, plod)

6. - 7.

OSV - Rozvoj
schopnosti
poznávání
(jednotlivé druhy
rostlin)
EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

- porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede
praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

- fyziologie rostlin - základní principy
fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování

- vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických procesů a
jejich využití při pěstování rostlin

- systém rostlin - poznávání a
zařazování daných zástupců běžných
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů
(plavuně, přesličky a kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných
rostlin (jednoděložných a
dvouděložných); jejich vývoj a využití
hospodářsky

EV - Ekosystémy
(les, louka, vodní
prostředí společenstva
rostlin, které zde
žijí)

- význam rostlin a jejich ochrana

EV -Vztah
člověka k
prostředí

- rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a
atlasů
- odvodí na základě pozorování
přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám
prostředí
Biologie živočichů

6. - 7.

-stavba těla, stavba a funkce
jednotlivých částí těla - živočišná
buňka, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné, rozmnožování
- vývoj, vývin a systém živočichů - rozlišuje a porovná jednotlivé
významní zástupci jednotlivých skupin
skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci,
živočichy, zařazuje je do hlavních
ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
taxonomických skupin
členovci), strunatci (paryby,
ryby,obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
- rozšíření, význam a ochrana živočichů
- odvodí na základě pozorování
- hospodářsky a epidemiologicky
základní projevy chování živočichů v
významné druhy, péče o vybrané
přírodě, na příkladech objasní jejich
domácí živočichy, chov
způsob života a přizpůsobení
domestikovaných živočichů, živočišná
danému prostředí
společenstva
- zhodnotí význam živočichů v přírodě
i pro člověka, uplatňuje zásady
- projevy chování živočichů
bezpečného chování ve styku se
živočichy
- porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
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6. - 7.

OSV - Rozvoj
schopnosti
poznávání
(jednotlivé druhy
živočichů)
EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
EV - Ekosystémy
(les, louka, vodní
prostředí společenstva
živočichů, kteří
zde žijí)
EV -Vztah
člověka k
prostředí

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

PŘÍRODOPIS

Očekávané výstupy
žák:
Praktické poznávání přírody

- aplikuje praktické metody poznávání
přírody

- dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování při
poznávání živé a neživé přírody
Biologie člověka
- určí polohu a objasní stavbu a
funkci orgánů a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

Období:

Učivo
- praktické metody poznávání přírody pozorování lupou a mikroskopem,
zjednodušené určovací klíče a atlasy,
založení herbáře a sbírek, ukázky
odchytu některých živočichů,
jednoduché rozčleňování rostlin a
živočichů

Genetika
- vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
- uvede příklady dědičnosti v
praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů
Neživá příroda
- objasní vliv jednotlivých sfér Země
na vznik a trvání života
- rozlišuje důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů, včetně
geologického oběhu hornin i oběhu
vody
- uvede na základě pozorování
význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj a udržení života na Zemi

6. - 7.

EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
EV - Vztah
člověka k
prostředí

- významní biologové a jejich objevy

OSV - Hodnoty,
postoje, praktická
etika

- fylogeneze a ontogeneze člověka rozmnožování člověka

- anatomie a fyziologie - stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány,
- orientuje se v základních vývojových
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,
stupních fylogeneze člověka
oběhová, dýchací, trávící, vylučovací a
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti
- nemoci, úrazy a prevence - příčiny,
- objasní vznik a vývin nového jedince
příznaky, praktické zásady a postupy
od početí až do stáří
při léčení běžných nemocí; závažná
poranění a život ohrožující stavy
- rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady
jejich prevence a léčby

8. - 9.
Průřezová
Ročník
témata

8. - 9.
EV - Základní
podmínky života

OSV Sebepoznání a
sebepojetí
8. - 9.

- životní styl - pozitivní a negativní
dopad na zdraví člověka

- dědičnost a proměnlivost organismů podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení

8. - 9.

EV - Vztah
člověka k
prostředí

- Země - vznik a stavba Země
- vnější a vnitřní geologické procesy příčiny a důsledky
- geologický vývoj a stavba území ČR Český masív, Karpaty
- podnebí a počasí ke vztahu k životu
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OSV - Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8. - 9.

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

PŘÍRODOPIS

Očekávané výstupy
žák:
Základy ekologie

- uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí a vztahy mezi nimi
- rozlišuje a uvede příklady systému
organismů - populace,
společenstva, ekosystémy a objasní
na příkladu základní princip
existence živých a neživých složek
systému
- vysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

Období:

8. - 9.
Průřezová
Ročník
témata

Učivo
- organismy a prostředí - vzájemné
vztahy mezi organismy, mezi
organismy a prostředím; populace,
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha v ekosystému

EV - Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
8. - 9.
EV - Vztah
člověka k
prostředí

- ochrana přírody a životního prostředí

8. - 9.

102

EV - Ekosystémy

5.6.5 Charakteristika předmětu Zeměpis
Cílem předmětu zeměpis je orientovat se v současném světě (geografické rozdělení
světa, základní znalost kulturně-politické a ekonomické situace světa).
Předmět zeměpis se realizuje v 6. – 9. ročníku v počtu 6 hodin takto:
6. ročník – 2 hodiny týdně
7. ročník – 1 hodina týdně
8. ročník – 1 hodina týdně
9. ročník – 2 hodiny týdně
Předmět je vyučován většinou v kmenových třídách, počítačové učebně nebo v
terénu.
5.6.5.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- vyhledává a systematicky třídí a hodnotí získané informace
- operuje se znaky a symboly na mapách
Kompetence k řešení problémů
- orientuje se v příčinách politické a ekonomické situace jednotlivých kontinentů
- uvědomuje si dopad negativních vlivů na společnost a životní úroveň obyvatel
- problémy globalizace a jedná jako součást multikulturní společnosti
Kompetence komunikativní
- pracuje s odbornou literaturou a audiovizuální technikou
- domlouvá se na východiscích a zpracovává prezentaci, referát
Kompetence sociální a personální
- spolupracuje ve skupině a drží se tématu
- je tolerantní k názoru jiných
Kompetence občanské
- chápe dopad činnosti lidské společnosti na životní prostředí
- respektuje jiné kultury a jejich tradice
Kompetence pracovní
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jiných vzdělávacích oblastech
5.6.5.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání – 6. ročník
- Sebepoznání a sebepojetí – 9. ročník
- Hodnoty, postoje, praktická etika – 9. ročník
Environmentální výchova
- Ekosystémy – 9. ročník
- Základní podmínky života – 8. a 9. ročník
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí – 6. a 7. ročník
- Vztah člověka k prostředí – 9. ročník
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5.6.5.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

Období:

ČLOVĚK A PŘÍRODA

ZEMĚPIS (geografie)

Očekávané výstupy
žák:
Geografické informace , zdroje
dat. Kartografie a topografie
- hodnotí geografické informace
z vhodných informačních zdrojů
- používá základní geografickou
terminologii

Učivo
Geografická kartografie a
topografie
- zeměpisné souřadnice,
- měřítko map,
- práce s mapou

6. - 7.
Ročník Průřezová
témata
6.
Osobnostní a
sociální
výchova
Rozvoj
schopnosti
poznávání
Enviromentální
výchova
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí

Přírodní obraz Země
- zhodnotí základní informace o
postavení Země ve vesmíru
- uvědomuje si důsledky pohybu
Země na život lidí a organizmů
- rozlišuje složky přírodní sféry
- rozeznává tvary zemského
povrchu

Země jako vesmírné těleso
- tvar, velikost a pohyby Země,

Regiony světa
- rozlišuje vymezení regionů světa
- lokalizuje na mapách světadíly,
oceány světa
- porovnává a přiměřeně hodnotí
polohu, rozlohu, přírodní,
hospodářské a politické poměry

Světadíly a oceány
- Afrika
- Amerika
- Antarktida
- Atlantský oceán
- Indický oceán
- Tichý oceán
- Austrálie a Oceánie
- Asie
- Severní ledový oceán

Životní prostředí
- uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů
na životní prostředí
Terénní geografická výuka
- ovládá základy praktické
topografie
a orientace v terénu
- uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě

Krajina
- lidé v ohrožení
- jak lidé využívají přírodu

6.

Cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny

6.

6.
Základní
podmínky života

Přírodní sféra
- litosféra
- atmosféra
- hydrosféra
- pedosféra
- biosféra
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6. – 7.

Oblast:

Předmět:

Člověk a příroda

Zeměpis ( geografie)

Očekávané výstupy
žák:
Geografické informace, zdroje
dat., kartografie a topografie
- hodnotí geografické informace
z vhodných informačních zdrojů
- používá základní geografickou
terminologii

Učivo

Regiony světa
- rozlišuje vymezení regionů
světa
- lokalizuje na mapách
světadíly, oceány světa
- porovnává a přiměřeně
hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, hospodářské a
politické poměry
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech světa
nastaly
Společenské a hospodářské
prostředí
- posoudí na přiměřené
úrovni organizaci světové
populace, rozložení,
strukturu a pohyby
- posoudí, jak přírodní
podmínky souvisí s funkcí
lidského sídla, základní
znaky sídel
- zhodnotí a lokalizuje na
mapách hlavní surovinové
a energetické zdroje
- porovnává hlavní faktory
pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
- porovnává státy světa
- lokalizuje na mapách hlavní
aktuální geopolitické změny
v konkrétních světových
regionech

Období:

8. - 9.
Ročník

Geografická kartografie a
topografie
- práce mapou

9.

Světadíly
- Evropa
- Regiony Evropy

8.

Globalizace

9.

Kulturní rozmanitost lidstva
Mezinárodní migrace
Osídlení
Světové hospodářství
-zemědělská výroba
- průmysl
- doprava
- služby
- cestovní ruch
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Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální
výchova
Sebepoznání a
sebepojetí
Hodnoty,
postoje,
praktická etika
Enviromentální
výchova
Ekosystémy

Životní prostředí
- seznamuje se s ekologií
chráněných území
- uvádí na vybraných
příkladech důsledky a rizika
přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí

Ochrana životního prostředí

Česká republika
- vymezí místní oblast
- hodnotí přiměřeně přírodní,
hospodářské a kulturní poměry
místního regionu
- hodnotí a porovnává
přiměřeně přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál
České republiky
v evropském a světovém
kontextu
- lokalizuje na mapách kraje
ČR z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit
- uvádí příklady účasti a
působení ČR ve světových
mezinárodních a
nadnárodních institucích a
organizacích

Česká republika

Terénní geografická výuka,
praxe a aplikace
-

-

-

ovládá základy praktické
topografie a orientace
v terénu
uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě
aplikuje v terénu praktické
postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení
krajiny

8.

Regiony ČR

8. – 9.

Vztah člověka
k prostředí

Místní region

Cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny
- určování světových stran
- pohyb podle mapy
Ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života
- přírodní katastrofy – opatření,
chování a jednání při nebezpečí
živelných pohrom v modelových
situacích
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8. - 9.

5.7

Umění a kultura

5.7.1 Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům umělecké osvojení světa,
tj. osvojování s estetickým účinkem. V tvořivých činnostech se rozvíjejí schopnosti
nonverbálního vyjadřování pomocí tónu, zvuku, gesta a mimiky. Oblast Umění
a kultura je zastoupena vzdělávacími obory:
- Hudební výchova
- Výtvarná výchova
5.7.2 Charakteristika předmětu Hudební výchova
Vzdělávací obor Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně – pohybových a poslechových činností k porozumění
hudebnímu umění a hudbě, jejímu aktivnímu vnímání.
1. stupeň
- předmět se vyučuje 1 hodinu týdně
- žáci se seznamují s výrazovými prostředky a s hudebním jazykem. Výuka
probíhá ve kmenových třídách
2. stupeň
- Hudební výchova se vyučuje rovněž 1. hodinu týdně
- žáci nalézají vztahy mezi jednotlivými druhy umění
- připomínají se historické a společenské souvislosti
- výuka probíhá ve kmenové třídě 2. st., která je vybavena pomůckami pro
výuku HV (klavír, audio přehrávač, nástěnné obrazy, portréty skladatelů…)
Obsah vzdělávacího oboru – učivo 1. stupně:
Vokální činnost
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti)
- hudební rytmus
- intonace, vokální improvizace (hudební hry)
Instrumentální činnost
- hra na hudební nástroje (Orffův instrumentář)
- rytmizace
- notace
Hudebně-pohybové činnosti
- taktování
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny
Poslechové činnosti
- kvality tónů
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky
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Obsah vzdělávacího oboru – učivo 2. stupně
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti)
- hudební rytmus
- intonace, dvojhlas, vícehlas
- reprodukce a orientace v notovém záznamu
- rozvoj hud. sluchu a představivosti
Instrumentální činnost
- hra na hudební nástroje (nejen Orffův instrumentář)
- notace (též pomocí počítačových programů)
- tvorba doprovodů pro hudebně – dramatické projevy
Hudebně-pohybové činnosti
- pohybový doprovod znějící hudby
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny
- orientace v prostoru (tanec)
Poslechové činnosti
- dílo a jeho autor
- hudební styly a žánry
- hudební formy
- hudba vokální x instrumentální
5.7.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací a využíváme je ve
výuce
Kompetence sociální a personální
- umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce
Kompetence pracovní
- pracujeme s žáky na vytváření projektů
Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými
žánry
- otevíráme žákům možnost volby vhodných výtvarných a hudebních
vyjadřovacích prostředků
- rozvíjíme kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby
Kompetence komunikativní
- vést žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování
- poskytnout žákům prostor k vlastnímu kulturnímu projevu
- reagovat na prožitý estetický zážitek
Kompetence občanské
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-

učit v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům a smysl pro tvořivost
vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojili do kulturního dění ve škole a obcích
budovat v dětech potřebu ochrany kulturního dědictví

5.7.2.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- kreativita
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- jsme Evropané
Multikulturní výchova
- kulturní diference
Mediální výchova
- vnímání autora mediálních sdělení
- tvorba mediálního sdělení
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5.7.2.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

-zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
-rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
-využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
-reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
-orientuje se v jednoduchém zápisu
skladby
-rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje; odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální;
-chápe roli posluchače
-rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření
(linie,tvary,objemy,barvy,objekty);
porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

Období:

1. – 3.
Ročník

- správné dýchání a správná
výslovnost
- rozvoj hlasového tónu
- rozšíření hlasového rozsahu
- hudební hry (deklamace říkadel, hra
na ozvěnu)
- hra na tělo (tleskání, luskání a
pleskání)
- hra nejjednodušších doprovodů
(Orffovy nástroje)
- vyjadřuje hudbu pohybem
- taktování
- hra na tělo ( tleskání, luskání,
pleskání)
- notová osnova, houslový klíč, nota:
čtvrťová, půlová a celá; pomlka
- hudební styly a žánry- hudba vážná,
lidová
- poznávání hudebních nástrojů

- různé výtvarné techniky a postupy
výtvarného vyjadřování: kresba,
modelování a malba
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Průřezová
témata

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

2. - 3.

1. - 3.

3.

Osobnostní a
sociální
výchova –
osobnostní
rozvoj kreativita,

Oblast:

Předmět:

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

-

-

-

zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase v durových a
mollových tóninách
při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti

-

správné dýchání, výslovnost
nasazení a tvorba tónu
dynamicky odlišený zpěv
rozšiřování hlasového rozsahu
hlasová hygiena
kánon

orientuje se v zápisu jednoduché
písně či skladby a podle svých
individuálních schopností a
dovedností ji realizuje

-

čtení a zápis rytmického schématu
písně
orientace v hotovém (grafickém)
záznamu jednoduché melodie, její
reprodukce

-

- využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností
jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a
písní

- reprodukce motivů jednoduchých
skladbiček pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů Orffova
instrumentáře
- tvorba předeher, meziher a doher
s využitím tónového materiálu písně
- hudební hry – ozvěna, otázka,
odpověď

- ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků na
základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové
improvizace

- taktování, pohybový doprovod znějící
hudby – dvoudobý, třídobý, čtyřdobý
takt
- taneční hry se zpěvem, jednoduché
lidové tance
- pohybové vyjádření hudby reakce na
změny v proudu znějící hudby

- chápe roli posluchače

- kvality tónů – délka, síla, barva,
výška
- interpretace hudby – slovní
vyjádření ( jaká je to hudba a proč
je taková )
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Období:

4. – 5.
Ročník

Průřezová
témata

4. – 5.

Osobnostní a
sociální
výchovaosobnostní
rozvoj-kreativita

4. – 5.

Oblast:

Předmět:

Období:

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

6. - 7.

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i
části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody
- se orientuje v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně na
základě svých schopností realizuje
- se orientuje v proudu znějící hudby,
vnímá určité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam k hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbou do stylového
období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění

Ročník

- vokálně instrumentální aktivity
individuální a společné
hlasová hygiena

6. - 7

- rytmické a melodické zákonitosti

6. - 7.

- notový záznam, jeho proměny
vzhledem k žánru a charakteru hudby

6. - 7.

- analýza významných prvků skladby

6. - 7.

- hudební dílo, autor, doba vzniku, život
autora - nejméně 3 osobnosti z období
baroka, 3 osobnosti z období
klasicismu a 2 čeští autoři romantismu

6. - 7.

- módnost a modernost

6. - 7.
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Průřezová
témata

Výchova k
myšlení v
evropských
souvislostechJsme Evropané

Oblast:

Předmět:

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Období:

8. - 9.
Ročník

- ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či
samostatně vytvořených v
sociálních vztazích, nelézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci

- zdůvodňování odlišností, hledání
kritérií pro prvky osobité i převzaté,
respektování záměrů autora
8. - 9.
- veřejná prezentace, proměny obsahu
v různých rovinách - historická, kulturní
a sociální

- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

- vokálně instrumentální aktivity
individuální a společné

8. - 9.

- reprodukuje ne základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i
části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí
jednoduché improvizace

- rytmické zákonitosti

8. - 9.

- orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně či
skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje

- notový záznam hudby, kontrasty
vzhledem k žánru a stylu

8. - 9.

- různé druhy tanců, tanec společenský,
scénický, lidový, taneční kroky,
pantomima
- alespoň 3 autoři baletu

8. - 9.

- hudební dílo a jeho autor, doba vzniku,
život autora - nejméně 3 osobnosti

8. - 9.

- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností
a pohybové vyspělosti převede
jednoduchou pohybovou vazbu
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšitelnou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a - módnost a modernost, kýč,
jinými druhy umění
provázanost, inspirace
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8. - 9.

Průřezová
témata
Výchova myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

Oblast:

Předmět:

Období:

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

6. - 7.

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i
části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody
- se orientuje v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně na
základě svých schopností realizuje
- se orientuje v proudu znějící hudby,
vnímá určité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam k hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbou do stylového
období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění

Ročník

- vokálně instrumentální aktivity
individuální a společné
hlasová hygiena

6. - 7

- rytmické a melodické zákonitosti

6. - 7.

- notový záznam, jeho proměny
vzhledem k žánru a charakteru hudby

6. - 7.

- analýza významných prvků skladby

6. - 7.

- hudební dílo, autor, doba vzniku, život
autora - nejméně 3 osobnosti

6. - 7.

- módnost a modernost

6. - 7.
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Průřezová
témata

Výchova k
myšlení v
evropských
souvislostechJsme Evropané

Oblast:

Předmět:

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Období:

8. - 9.
Ročník

- ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či
samostatně vytvořených v
sociálních vztazích, nelézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci

- zdůvodňování odlišností, hledání
kritérií pro prvky osobité i převzaté,
respektování záměrů autora
8. - 9.
- veřejná prezentace, proměny obsahu
v různých rovinách - historická, kulturní
a sociální

- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

- vokálně instrumentální aktivity
individuální a společné

8. - 9.

- reprodukuje ne základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i
části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí
jednoduché improvizace

- rytmické zákonitosti

8. - 9.

- orientuje se v zápise písní a skladeb
různých stylů a žánrů, tyto písně či
skladby na základě individuálních
schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje

- notový záznam hudby, kontrasty
vzhledem k žánru a stylu

8. - 9.

- taneční kroky, pantomima

8. - 9.

- hudební dílo a její autor, doba vzniku,
život autora - nejméně 3 osobnosti

8. - 9.

- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností
a pohybové vyspělosti převede
jednoduchou pohybovou vazbu
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšitelnou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a - módnost a modernost, kýč,
jinými druhy umění
provázanost, inspirace
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8. - 9.

Průřezová
témata
Výchova myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

5.7.3 Charakteristika předmětu Výtvarná výchova
Cílem předmětu je naučit žáky vnímat krásy kolem sebe, rozvíjet u nich fantazii a
estetické cítění. Žák by měl projevovat úctu k památkám a uměleckým dílům, snažit
se pochopit odlišné kultury a učit se chápat umění jako druh komunikace.
Upřednostňován je tvořivý přístup a praktické zkušenosti. Důležitý je pocit uspokojení
ze své práce. Žáci se učí vzájemně si pomáhat při realizaci složitějších úkolů a
hodnotit vlastní díla i díla ostatních.
Výtvarná výchova na I. stupni má následující hodinovou dotaci: 1. - 3. ročník –
1 hodina týdně, 4.-5. ročník - 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ
navazuje svým vzdělávacím obsahem na výtvarnou výchovu na 1. stupni. V 6.
a 7. ročníku jsou 2 vyučovací hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně.
Předmět zpracovává vzdělávací obsah výtvarné výchovy a vybrané kapitoly
z dějepisu týkající se dějin výtvarného umění s důrazem na české umění.
Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností žáka. Tím jsou dány i metody práce
zaměřené na samostatnou práci žáků, na jejich praktické zkušenosti. Výuka je
organizována převážně formou krátkodobých projektů. Součástí výuky jsou praktické
exkurze, návštěvy výstav, muzeí, kulturních památek.
Výuka probíhá v kmenových třídách.
5.7.3.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka
Kompetence k učení
- učíme žáky chápat umění jako specifický způsob poznání a komunikace
- podněcujeme u žáků tvořivost, vedeme je k realizaci vlastních nápadů
- žáci se učí rozpoznávat a využívat základní znaky a symboly užívané ve
výtvarném umění
- jsou vedeni k organizování akcí ve škole i mimo ni
- učí se vytvářet stupnici hodnot
- jsou vedeni k sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky samostatně hledat různé způsoby řešení problémů, prakticky je
ověřovat ve vlastní tvorbě
- učíme je pracovat s informacemi z různých zdrojů a využívat je k řešení
problémů
- vedeme je k zapojování se do výtvarných soutěží
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k chápání umění jako prostředku komunikace
- učíme žáky vysvětlovat a obhajovat hodnocení svých prací i prací ostatních
- vedeme žáky k předávání poznatků z exkurzí a praktických činností ostatním
- vedeme je k naslouchání a účinnému zapojování do diskuse
Kompetence sociální a personální
- učíme žáky vzájemně si pomáhat, spolupracovat v týmu
- učíme je respektovat společně dohodnutá pravidla
- snažíme se v hodinách navozovat příjemnou atmosféru pro tvorbu
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-

učíme žáky na základě svých prací uvědomit si svou jedinečnost a vlastní
možnosti a schopnosti
žáci si uvědomují, že umění a kultura jsou součástí lidské existence

Kompetence občanské
- společně stanovujeme pravidla chování v hodinách výtvarné výchovy
a vedeme žáky k jejich dodržování
- respektujeme individuální rozdíly a vedeme k tomu i žáky
- vedeme žáky ke vstřícnosti a zodpovědnosti
- vedeme je k toleranci a respektu k druhým, k různým kulturním hodnotám
současnosti i minulosti s důrazem na naše tradice
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k posuzování svých reálných možností
- vedeme je k bezpečnému používání nástrojů a volbě vhodných materiálů ke
své tvorbě
5.7.3.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj, kreativita, rozvoj schopností poznání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
- Multikulturalita
- Etnický původ
Environmentální výchova
- Vztah člověka k prostředí
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Jsme Evropané
Mediální výchova
- Tvorba mediálních sdělení
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5.7.3.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

UMĚNÍ A KULTURA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:
- rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření
(linie,tvary,objemy,barvy,objekty);
- porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
- v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v
plošném i prostorovém uspořádání
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich kombinace
- vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky

Učivo

Období:

1. - 3.
Ročník

- různé výtvarné techniky a postupy
výtvarného vyjadřování: kresba,
modelování a malba

- hra s barvou, rozvoj fantazie

3.

1. - 3.

- experimentování s různými
výrazovými prostředky a materiály

3.

- interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření;
odlišné interpretace porovnává se
svojí dosavadní zkušeností

- vnímání, pozorování a poznávání
vlastností objektů a různých tvarů.
- ilustrace, volná malba a kresba
- kompoziční zákonitosti

3.

- na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace zapojuje
obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil

- vyjádření svého názoru a schopnost
diskuse nad výtvarným dílem, svým či
jiných
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Průřezová
témata

2. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj - kreativita

Multikulturní
výchova multikulturalita

UMĚNÍ A KULTURA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

-při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření;
-porovnává je na základě vztahů
(světlo stín, poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné)
-užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu
k celku: v plošném vyjádření linie a
barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální
postup; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztah k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
-při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro
jeho nejbližší sociální vztahy

Ročník

-prvky vizuálně obrazného vyjádřenílinie, tvary, objemy, světelné a barevné
kvality, textury - jejich jednoduché
vztahy (podobnost, kontrast, rytmus),
jejich kombinace a proměny v ploše,
objemu a prostoru; typy vizuálně
obrazných vyjádření- jejich rozlišení,
výběr a uplatnění- hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba

Průřezová
témata

4. - 5.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj – rozvoj
schopnosti
poznávání

-uspořádání objektů do celků uspořádání na základě jejich výraznosti,
velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření

4. - 5.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj - kreativita

-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností - manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru,
akční tvar malby a kresby

4. - 5.

-reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly - vizuálně
-nalézá vhodné prostředky pro
obrazná vyjádření podnětů hmatových,
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na
sluchových, pohybových, čichových,
základě vztahu zrakového vnímání
chuťových a vyjádření vizuálních
k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je
podnětů prostředky vnímatelnými
v plošné, objemové i prostorové
ostatními smysly; smyslové účinky
tvorbě
vizuálně obrazných vyjádření
-umělecká výtvarná tvorba
-osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
-přístupy k vizuálně obrazným
interpretaci vizuálně obrazného
vyjádřením- hledisko jejich vnímání
vyjádření; pro vyjádření nových i
(vizuální, haptické, statické, dynamické),
neobvyklých pocitů a prožitků
hledisko jejich motivace (fantazijní,
svobodně volí a kombinuje prostředky
založené na smyslovém vnímání)
(včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)

-porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

4. – 5.

-osobní postoj v komunikaci, jeho
utváření a zdůvodňování; odlišné
interpretace vizuálně obrazných
vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní
interpretací
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4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

Enviromentální
kultura - vztah
člověka k
prostředí - lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

-nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil

-komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření- v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin,
v nichž se žák pohybuje (ve škole i
mimo školu); vysvětlování výsledků
tvorby podle vlastních schopností a
zaměření.
-proměny komunikačního obsahuzáměry tvorby a proměny obsahu
vlastních vizuálně obrazných vyjádření i
děl výtvarného umění
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4. - 5.

Multikulturní
výchova –
etnický původ

Oblast:

Předmět:

UMĚNÍ A KULTURA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vajádření a jejich vztahů,
uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a
poznatků, variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

Období:

6. – 7.
Ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti:
- kresebné studie, linie, tvar, objem ,
jejich rozvržení v obrazové ploše, v
prostoru, jejich vztahy, podobnost,
kontrast, rytmus
- jednoduché plošné kompozice z
geometrických tvarů – spirály, elipsy,
řazení, prolínání, přímka, křivka

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k
– reliéfní autoportrét, výtvarné
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zpracování hudebních motivů,
zkušeností získaných ostatními
– plastická tvorba- papír, hlína, drát,
smysly
sádra, modelovací hmota
6. -7.

- správně užívá techniku malby,
texturu, míchá a vrství barvy

– malba
– teorie barev, teplé a studené barvy,
barvy příbuzné

- dokáže využít perspektivu ve svém
vlastním výtvarném vyjádření

- nauka o perspektivě
- umístění objektů na plochu, jejich
velikost

- k tvorbě užívá klasické i nové
metody výtvarného umění
(počítačová grafika,...)

- práce s počítačem, fotoaparátem

- zobrazuje vlastní fantazijní
představy

Uplatňuvání subjektivity:
- vlastní fantazijní představy, využití
různých i kombinovaných
technik,využití různých materiálů
– přírodní motivy
– makrokosmos, mikrokosmos
– lidská figura
– tvarová a barevná kompozice
– dekorační práce
– písmo
– tématické práce
– práce s uměleckým dílem
– architektura
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Výchova k
myšlení v
globálních a
evropských
souvislostechJsme Evropané
Osobnostní a
sociální výchovaosobnostní
rozvoj, kreativita

6. -7.
– vybírá a kombinuje prostředky pro
vlastní vyjádření
– rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického účinku

Průřezová
témata

Mediální
výchova- tvorba
mediálního
sdělení

Oblast:

Předmět:

UMĚNÍ A KULTURA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:
Rozvíjení smyslové citlivosti
- užívá vizuálně obrazných vyjádření
k zaznamenání vizuálních
zkušeností získaných ostatními
smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
- užívá prostředky pro zachycení jevů
a procesů v proměnách a vztazích,
k tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních
mediích - počítačová grafika,
fotografie, video, animace
- vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření, porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i
běžně užívaných vizuálně
obrazných vyjádření
Uplatňování subjektivity
- rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně
utvářeného a symbolického obsahu
- interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti, vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků
- porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti
svých
Uplatňování
subjektivity
hodnotových
soudů účinky
- ověřuje
komunikační
vybraných, upravených, či
samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních
vztazích, nalézá vhodnou formou
pro jejich prezentaci

Učivo

Architektura
Dopravní prostředky
Člověk, stopy, detaily

Období:

8. - 9.
Ročník

Průřezová
témata

8. - 9.

Osobnostní a
sociální výchova
- osobnostní
rozvoj, kreativita

8. - 9.

Mediální výchova
- tvorba
mediálního
sdělení

- Člověk – jeho vnitřní stavy, jeho
působení na životní prostředí
8. - 9.

Výtvarné umění a architektura
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8. – 9.

Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

5.8 Člověk a zdraví
5.8.1 Charakteristika vzdělávací oblasti
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. Žáci si upevňují hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních
mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole,
vrstevnících, přírodě, člověku a vztazích mezi lidmi. Její součástí je i zdravotní
tělesná výchova.
Vzdělávací oblast zahrnuje vyučovací předměty: Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
5.8.2 Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví
Výuka probíhá v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 8. ročníku 1 hodinu týdně
v kmenových třídách nebo v počítačové učebně.
Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen do těchto částí:
Vztahy mezi lidmi
- vztahy ve dvojici
- kamarádství, přátelství, láska partnerské vztahy, manželství a rodičovství
- pravidla soužití v prostředí komunity
- rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek
Změny v životě člověka a jejich reflexe
- dětství, puberta, dospívání
- tělesné, duševní a společenské změny
Zdravý způsob života a péče o zdraví
- výživa a zdraví:zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek
a způsobu stravování na zdraví
- tělesná a duševní hygiena: zásady osobní, intimní a duševní
hygieny,otužování, význam pohybu pro zdraví
- režim dne
- ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickými
onemocněním a úrazy: bezpečné způsoby chování – přenos nemocí,
zdravotní a preventivní lékařská péče, odpovědné chování v situacích úrazu
a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
v dopravě)
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
- stres a jeho vztah ke zdraví: kompenzační, relaxační a regenerační techniky
k překonávání únavy,stresových reakcí a posilování duševní odolnosti
- civilizační choroby:zdravotní rizika,prevence
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-

-

-

auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových
látek, patologického hráčství,práce s počítačem, návykové látky
skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita –
šikana a jiné projevy násilí,formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace
službami odborné pomoci
bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb
v rizikovém prostředí, přítomnost konfliktních a krizových situací
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost
pravidel silničního provozu
manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt
ochrana člověka za mimořádných událostí – živelné pohromy, terorismus

Hodnota a podpora zdraví
- celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce,
základní lidské potřeby a jejich hierarchie
- podpora zdraví a jejich formy – prevence a intervence, působení na změnu
kvality prostředí a chování jedince, jeho odpovědnost za zdraví
- podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
- sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, k druhým lidem, zdravé
a vyrovnané sebepojetí
- seberegulace a seberealizace činnosti a chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací:,stanovení
osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení
- psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu,
hledání pomoci při problémech
- mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama
i druhých, přijímání názoru druhého, empatie,chování podporující dobré
vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace
a kooperace v různých situacích
- morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích,
pomáhající a prosociální chování
5.8.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- učí se vybírat a využívat získané vědomosti,
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení učí se je
využívat v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
- začíná se učit vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni
- snaží se rozpoznat problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách
- učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problému,
- využívá získané vědomosti a dovednosti k možnosti přiměřeně svému věku
problém řeší
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Kompetence komunikativní
- učí se formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky a názory
- učí se vyjadřovat výstižně a souvisle, naslouchá promluvám druhých lidí
- učí se jim porozumět, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse
obhajovat svůj názor, a získané komunikační dovednosti se pokouší využívat
k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci
Kompetence sociální a personální
- učí se účinně spolupracovat ve skupině
- podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
- snaží se pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce, utvářet příjemnou
atmosféru v týmu ( úcta a ohleduplnost při jednání s druhými lidmi, snaží se je
chápat a respektovat)
- učí se pochopit potřebu efektivně spolupracovat, oceňovat zkušenosti
vytvářet si pozitivní představu o sobě samém
Kompetence občanské
- učí se respektovat přesvědčení druhých lidí
- snaží se vážit si jejich vnitřních hodnot, vcítit se do situací ostatních lidí,
odmítat útlak a hrubé zacházení,
- učí se uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému
násilí,
- přiměřeně svému věku chápe základní principy, na nichž spočívají zákony
a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo
školu,
- poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně
v krizových situacích, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí,
Kompetence pracovní
-učí se dodržovat vymezená pravidla, přistupovat k výsledkům práce také
z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí
i kulturních i společenských hodnot
5.8.2.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace
a sebeorganizace, Psychohygiena
Sociální rozvoj
- Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace
Morální rozvoj
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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Multikulturní výchova
- Kulturní diference, Lidské vztahy,Etnický původ, multikulturalita
Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení,Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti
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5.8.2.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- respektuje přijatá pravidla
soužití mezi ve společenství
- vysvětlí role členů komunity
- vysvětlí souvislosti mezi tělesným,
dušením a sociálním zdravím, chápe
zodpovědnost za vlastní zdraví
- usiluje podporu svého zdraví
- uplatňuje zdravé stravovací návyky a
zná jejich souvislost s civilizačním
chorobami
- umí požádat o pomoc v případě
zdravotního problému
- zná pravidla zdravého životního stylu
- využívá relaxační techniky
k regeneraci organismu
- projevuje odpovědné chování
v mimořádných událostech

Období:

6.
Ročník

Výchova ke zdraví
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
- vztahy ve dvojici
- pravidla soužití v komunitě
Zdravý způsob života
- výživa a zdraví
- tělesná a duševní hygiena
- režim dne
- ochrana před chorobami a úrazy
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
- stres
- civilizační choroby
- sebedestruktivní závislosti
- pravidla bezpečnosti a ochrany
zdraví
- ochrana člověka za mimořádných
okolností
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Průřezová
témata

Výchova
Demok.
občana
6.

Výchova
k myšlení
v globálních
souvislostech

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- respektuje přijatá pravidla
soužití mezi ve společenství
- vysvětlí role členů komunity
- vysvětlí souvislosti mezi tělesným,
dušením a sociálním zdravím, chápe
zodpovědnost za vlastní zdraví

Období:

8.
Ročník

Člověk ve zdraví a v nemoci
 Stravování nemocných
 Jak pečovat o nemocné
 Podávání léků
 Prevence nemocí
 Civiálizační choroby
 Zneužívání návykových látek

- usiluje o aktivní podporu svého
Zdravá výživa
zdraví
 Vliv výživy a starvivání na zdraví
- vyjádří vlastní názor k problematice
 Alternativní stravování
zdraví
 Hygiena potravin
- uplatňuje zdravé stravovací návyky a
 Zásady správného výběru potravin
zná jejich souvislost s civilizačním
chorobami
- uplatňuje preventivní návyky proti
civilizačním chorobám
- projevuje zodpovědný vztah ke
svému životnímu
- přiměřeně
reagujestylu
na fyziologické
změny v období dospívání
- přijímá odpovědnost za bezpečné
sexuální chování
Osobnostní a sociální rozvoj
- zná souvislosti mezi zneužíváním
 Vztahy mezi lidmi
návykových látek a zdravím
 vliv rodiny na rozvoj osobnosti
- zná pravidla zdravého životního stylu
 Kamarádství, přátelství, láska
- využívá relaxační techniky
k regeneraci organismu
- projevuje odpovědné chování
v mimořádných událostech
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8.

Průřezová
témata

5.8.3 Charakteristika předmětu Tělesná výchova
1. stupeň
Tato oblast je určena pro žáky 1. -5. ročníku, každém ročníku jsou 2 vyučovací
hodiny. Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, při pobytu v přírodě – vycházky,
exkurze, při plaveckém výcviku v bazénu.
Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen na 3 části:
činnosti, které ovlivňují zdraví
- význam pohybu pro zdraví, činnosti a různé formy zaměřené na zdraví
činnosti, které ovlivňují úroveň pohybových dovedností
- pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční cvičení pro děti,
průpravná cvičení, základy atletiky,sportovních her, turistika a pobyt v přírodě,
plavání, lyžování, bruslení, lyžařský výcvik
činnosti, které podporují pohybové učení
- komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, dodržování
pravidel osvojovaných činností, měření a posuzování výkonů, výsledků
a dovedností, získávat zdroje informací o pohybových aktivitách
5.8.3.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- osvojují si základní tělocvičné názvosloví
- učí se cvičit podle popisu
- měří základní pohybové výkony, porovnávají je s předchozími, hodnotí je
- získávají a třídí informace o aktivitách a sportovních akcích
Kompetence k řešení problémů
- žáky vedeme k bezpečnému chování ve sportovním prostředí, adekvátním
reakcím v situaci úrazu, řešení problému v souvislosti s nesportovním
chováním
- učitel dodává žákům sebedůvěru, pocit bezpečí, dle potřeby dopomoc
Kompetence komunikativní
- žáci se učí spolupracovat při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích
- reagovat na základní povely, sami se je učí používat, organizovat jednoduché
pohybové soutěže a činnosti, naslouchat, oceňovat přínos druhých
Kompetence sociální a personální
- učí se jednat fair – play – dodržovat pravidla, označovat přestupky, zvládat
činnosti ve skupině – spolupracovat
Kompetence občanská
- žáci projevují přiměřenou samostatnost
- realizují pravidelný pohybový režim, vůli zlepšit svou zdatnost, upevňovat
zdraví
- učí se být ohleduplní, taktní, jsou vedeni ke kritickému myšlení
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Kompetence pracovní
- vedeme žáky k upevňování zásad hygieny a bezpečnosti, užívat jednotlivé
tělocvičné nářadí a náčiní
2. stupeň
Výuka se realizuje v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě – zde se přihlíží k dané
sportovní aktivitě, v 6. ročníku 3 hodiny týdně, v 7.-9. ročníku 2 hodiny týdně zvlášť
pro dívky a pro chlapce
Organizace hodiny:
a) Úvod hodiny – nástup, rozcvička
b) Hlavní část hodiny – daný typ sportovní činnosti
c) Závěr hodiny – zklidnění, relaxace
5.8.3.2 Zařazená průřezová témata
Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
Environmentální výchova
- Vztah člověka k prostředí
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5.8.3.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině
- usiluje o jejich zlepšení

- spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích

- znalost základních zdraví
prospěšných cvičení a vhodného
prostředí pro pohybovou činnost
- činnosti napomáhající ke splnění
očekávaných výstupů; vzdělávací
obsah se prolíná všemi výstupy
Gymnastika
- akrobatická cvičení, cvičení rovnováhy
- přeskok (nácvik odrazu z můstku na
nízkou švédskou bednu)
- kladinka (chůze s dopomocí i bez
dopomoci, obměny chůze)
- cvičení na žebřinách
Atletika
- vytrvalostní běh 5 - 10 minut
- rychlý běh 20 - 50 m
- skok daleký (spojení rozběhu a
odrazu)
- hod míčkem z místa a z rozběhu
- plavecký výcvik
- lyžařský kurz
- pohybové hry různého zaměření s
pomůckami i bez pomůcek,
spolupráce ve hře a respektování
pravidel

Období:

1. - 5.
Ročník Průřezová témata

1. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj psychohygiena

1. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj –
sebepoznání a
sebepojetí

1. - 2.
1. - 3.

1. - 3.

- sportovní hry ( vybíjená)
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy

- základní hygienické návyky, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity

1. - 3.

- reaguje na základní pokyny a povely
- znalost smluvených gest a signálů při
k osvojované činnosti a její
pohybových činnostech (názvosloví)
organizaci

1. - 3.

- podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu.
- uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti
- projevuje přiměřenou samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
- zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
- zařazuje pravidelně do svého

- význam pohybu pro zdraví (pohybový
režim žáků, délka a intenzita pohybu)

- příprava organismu (příprava před
pohybovou činností, uklidnění po
zátěži, napínací a protahovací cvičení)
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Osobnostní a
sociální výchova
– sociální rozvoj
– kooperace a
kompetice

4. - 5.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj psychohygiena

4. - 5.

Environmentální
výchova – vztah
člověka k
prostředí

pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování
- zvládá základní techniku speciálních
cvičení
- koriguje techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů
učitele
- upozorní samostatně na činnost
(prostředí), které jsou v rozporu s
jeho oslabením
- zvládá v souladu s individuálními
- organizace při TV (základní
předpoklady osvojované pohybové
organizace prostoru a činností ve
dovednosti
známém (běžném) prostředí)
- vytváří varianty osvojených
- lyžařský kurz
pohybových her
- pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností
- zorganizuje nenáročné pohybové
(her, závodů, soutěží)
činnosti a soutěže na úrovni třídy
- hygiena při TV (hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí,
- uplatňuje pravidla hygieny a
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové
bezpečného chování v běžném
aktivity),
sportovním prostředí,
- bezpečnost při pohybových
- adekvátně reaguje v situaci úrazu
činnostech (organizace a bezpečnost
spolužáka
cvičebního prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a
pomůcek, první pomoc)
- jednoduše zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

4. - 5.

4. - 5.

- jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a
označí
zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje.
Respektuje
při pohybových činnostech opačné
pohlaví.

- zásady jednání a chování (fair play,
olympijské ideály a symboly)

4. - 5.

- užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví.
Cvičí podle jednoduchého nákresu,
popisu cvičení

- komunikace v TV (základní tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály)

4. - 5.

- změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky

- měření a posuzování pohybových
dovedností (měření výkonů, základní
pohybové testy)

5

- orientuje se v informačních zdrojích
o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště. Samostatně získá
potřebné informace

- zdroje informací o pohybových
činnostech
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Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj - kreativita

4. - 5.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace,
sociální rozvoj –
kooperace a
kompetice

Mediální výchova
– kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Období:

6. - 7.
Ročník

Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybu pro zdraví
- přípravy organizmu na zátěž
(rozcvička)
- správné držení těla
- rozvoj různých forem rychlosti
(sprint 60m) vytrvalosti, ( 600, 800m,
běh v terénu) síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
- hygiena při TV
- bezpečnost při pohybových
činnostech

- poznává pravidelný pohybový režim
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní pohybové
dovednosti
- uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně
Činnosti ovlivňující pohybové
reaguje v situaci úrazu spolužáku
dovednosti
- jedná v duchu fair play, dodržuje
- pohybové hry
pravidla her a soutěží,pozná
- základy gymnastiky (šplh,
přestupky proti pravidlům
akrobacie, hrazda, přeskok)
- zorganizuje nenáročné soutěže
- rytmická cvičení
- orientuje se a umí získat potřebné
- průpravné úpoly
informace o sportovních aktivitách
- atletika – pětiboj –
- v souvislosti s jednostrannou zátěží
sprint,vytrvalostní běh, skok daleký,
zařazuje vhodná korektivní cvičení
skok vysoký, hod)
- zvládá základní pohybová dovednosti
- sportovní hry (vybíená,
a umí je aplikovat ve hře
přehazovaná, basketbal, florbal,
- zařazuje do svého pohybového
kopaná)
režimu vyrovnávací cvičení vzhledem
- turistika a pobyt v přírodě formou
ke svému oslabení
vícedenních kurzů (vodní sporty,
cykloturistika)
- lyžování, snowboarding, bruslení
Zdravotní tělesná výchova
- korekce zdravotních oslabení
- základy speciálních cvičení
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Průřezová
témata

Osobnostní a
sociální
výchova
- seberegulace a
sebeorganizace

6.-7.

- sebepoznání a
sebepojetí
- psychohygiena
- komunikace
- kooperace a
kompetice
- morální rozvoj

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Období:

8. - 9.
Ročník

Činnosti ovlivňující zdraví
- aktivně vstupuje do organizace svého
- význam pohybu pro zdraví
pohybového režimu (pravidelné
- prevence a korekce jednostranného
činnosti)
zatížení a svalových dysbalancí
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
- hygiena při TV
- samostatně se připraví před a po
- bezpečnost při pohybových
pohybové činnosti
činnostech
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou
Činnosti ovlivňující pohybové
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování
dovednosti
v méně známém prostředí
- pohybové hry (přehazovaná,
- zvládá základní pohybové
odbíjená, basketbal, florbal, kopaná,
dovednosti a umí je aplikovat ve hře
badmington)
- posoudí provedení pohybové
- základy gymnastiky (šplh,akrobacie,
činnosti, označí nedostatky a jejich
hrazda, přeskok)
příčiny
- rytmická cvičení
- užívá osvojované názvosloví
- průpravné úpoly
- naplňuje ve školních podmínkách
- atletika – pětiboj – sprint,vytrvalostní
olympijské myšlenky
běh, skok daleký, skok vysoký, vrh)
- dohodne se na základní taktice
- sportovní hry (
vedoucí k úspěchu družstva
přehazovaná,odbíjená, basketbal,
- rozlišuje práva a povinnosti vyplývající
florbal, kopaná,)
z role hráče, rozhodčího, diváka,
- turistika a pobyt v přírodě (vodní
organizátora
sporty, cykloturistika)
- sleduje , eviduje a hodnotí
- lyžování, snowboarding, bruslení
pohybové činnosti a výkony
- zorganizuje jednoduché turnaje,
Činnosti podporující pohybové učení
závody
- komunikace v TV
- zpracuje naměřená data a umí je
- pravidla osvojování pohyb.činností
prezentovat
- měření výkonu a posuzování
- uplatňuje vytrvalost při korekci
pohyb.dovedností
zdravotních oslabení
- zařazuje pravidelně vyrovnávací
Zdravotní tělesná výchova
cvičení související s vlastním
- korekce zdravotních oslabení
oslabením
- základy speciálních cvičení

134

Průřezová
témata

Osobnostní a
sociální
výchova
- komunikace
- psychohygiena
8. - 9.

- kooperace a
kompetice
- morální rozvoj

5.8.4

Charakteristika předmětu Zdravotní tělesná výchova

Tato oblast je určena pro žáky 1. - 5. ročníku III. (II.) zdravotní skupiny.
Je realizována v samotných vyučovacích hodinách.
Oblast zahrnuje povinné vyučovací předměty:
- Výchova ke zdraví - v 6. a 8. ročníku po 1 hod. týdně
- Tělesná výchova včetně zdravotní tělesné výchovy – v 6. roč. 3 hod. týdně,
v 7., 8. a 9. ročníku po 2 hod. týdně
- Sportovní hry jako povinně volitelný předmět – v 7., 8. a 9. ročníku po
1 hod. týdně
Cílem předmětu je poznání vlastních pohybových možností a jejich účinků na
tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu, zařazení vhodných pohybových aktivit
do denního režimu jako regenerace sil a kompenzace zátěžových situací, seznámení
se základními pohybovými dovednostmi.
Součásti tělesné výchovy jsou základní a průpravné cviky při zdravotních
oslabeních.
Realizuje se v 6. – 9. ročníku a je součástí oboru Člověk a zdraví.
Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen na tři části:
- činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
- speciální cvičení
- všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
5.8.4.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- samostatně pozoruje a realizuje pohybové dovednosti
- zpracovává získané informace a efektivně je využívá v tvůrčí činnosti
i praktickém životě
- operuje s termíny tělovýchovného názvosloví, kriticky posuzuje výsledky
Kompetence k řešení problémů
- hledá řešení modelové i praktické problémové situace
- sleduje vlastní pokrok, uvědomuje si zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
Kompetence komunikativní
- formuluje svoje názory, naslouchá jiným
- rozumí základní sportovní komunikační gestikulaci, reaguje na ni
Kompetence sociální a personální
- spolupracuje ve skupině, spoluvytváří pravidla v týmu, je tolerantní k názoru
jiných
Kompetence občanské
- respektuje jiné kultury a jejich tradice
- odmítá hrubé jednání, podle svých možností poskytne účinnou pomoc
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Kompetence pracovní
- používá bezpečně sportovní pomůcky a vybavení
- používá znalosti a zkušenosti získané v jiných vzdělávacích oblastech
5.8.4.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- vztahy a sociální vazby ve skupině, kolektivní činnosti, spolupráce,
komunikace, seberegulace, zátěžové situace, sebepoznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- informace ze sportovního světa, olympijská myšlenka, spolupráce mezi
národy na bázi sportu
Multikulturní výchova
- historie a tradice sportu, sport spojuje národy i jednotlivce, aktivní podíl sportu
na přetváření společnosti, osobní aktivity
Environmentální výchova
- utváření integrovaného pohledu na svět, vliv prostředí na zdraví vlastní
i ostatních lidí, péče o přírodu při sportovních akcích
Mediální výchova
- práce s médii, zpracování informací o zdraví a sportu
Výchova demokratického občana
- dodržování pravidel, fair play, spravedlivé posuzování, vlastní zodpovědnost,
asertivita, respekt
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5.9 Člověk a svět práce
5.9.1 Charakteristika předmětu Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je
určen všem žákům. Na I. stupni má od 1.-5. ročníku časovou dotaci 1 hodina týdně
a výuka probíhá v kmenových učebnách. Na 2. stupni navazuje svým obsahem na
tématické okruhy prvního stupně, časová dotace je 1 hodina týdně v 6. - 9. ročníku.
Předmět je vyučován v kmenových třídách, v počítačové učebně nebo v dílně.
Cílem předmětu je, aby si žáci osvojili pracovní dovednosti a návyky, které využijí
v praktickém životě a které jim umožní uplatnit se ve společnosti.
1. stupeň – tématické okruhy:
- Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce
a Příprava pokrmů
2. stupeň - tematické okruhy:
- Práce s technickými materiály
- Provoz a údržba domácnosti
- Využití digitálních technologií
- Svět práce
5.9.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka
Kompetence k učení
- prakticky si osvojuje pracovní postup podle návodu
- plánuje si činnost při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů
- chápe výhody nakreslit si náčrt při nejrůznějších činnostech
- zná vlastnosti materiálů a surovin a jejich použití
Kompetence k řešení problémů
- hledá různé způsoby řešení problému a samostatně zvolený způsob
si prakticky ověří při vlastní práci
- osvojené poznatky a dovednosti využívá v praktickém životě
- sleduje vlastní pokrok a uvědomuje si zodpovědnost za vlastní práci
- ujasňuje si svoji budoucí životní a profesní orientaci
Kompetence komunikativní
- vysvětlí a zhodnotí použitý postup a výsledek své pracovní činnosti
- účinně komunikuje při práci s technickými materiály
- rozumí a samostatně užívá základní odborné pojmy
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Kompetence sociální a personální
- spolupracuje v pracovním týmu a nabídne pomoc
- respektuje dohodnutý postup a bezpečnostní pravidla práce
- objektivně zhodnotí výsledek své práce i práce spolužáků
Kompetence občanské
- respektuje individuální rozdíly a nepodceňuje práci ostatních
- pozitivně se motivuje k vlastní práci a prožije radost z výsledku své práce
- uvědomuje si dopad pracovní činnosti na životní prostředí
Kompetence pracovní
- reálně posoudí své schopnosti a dovednosti
- uvědoměle a bezpečně používá pracovní nástroje a materiály
- usiluje o maximální kvalitu své práce
- při výběru pracovního postupu zohlední jejich hospodárnost
- minimalizuje rizika práce
5.9.1.2 Zařazená průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
- vztahy ve skupině, kolektivní činnost
Výchova demokratického občana
- spravedlivé posuzování, zodpovědnost
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- informace o technických novinkách ve světě
Multikulturní výchova
- osobní aktivita při práci
Enviromentální výchova
- bezpečnost práce, vliv pracovního prostředí na zdraví člověka a ochrana
životního prostředí
Mediální výchova
- vyhledávání a zpracování technických informací
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5.9.1.3 Učební osnovy
Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

Období:

1. – 3.
Ročník

Průřezová
témata

Práce s drobným materiálem
- vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů

- práce s různými materiály
- vlastnosti materiálů, jejich využití v
praxi

- pracuje podle slovního návodu a
předlohy

- jednoduché pracovní postupy
- organizace práce

1. - 3.

Konstrukční činnosti
- zvládá elementární dovednosti
činnosti při práci se stavebnicemi
Pěstitelské práce
- provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí výsledky
pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny
Příprava pokrmů
- připraví tabuli pro jednoduché
stolování
- chová se vhodně při stolování

- sestavování modelů
- montáž a demontáž

- vycházka, sběr přírodního materiálu
a jeho další využití

1. - 3.

1. - 3.

- péče o pokojové rostliny
- příprava jednoduché tabule
- pravidla stolování
- vhodné a nevhodné chování při jídle
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1. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj - kreativita

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Očekávané výstupy
žák:
Práce s drobným materiálem
- vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z
daného materiálu
- využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem prvky lidových
tradic
- volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
- udržuje pořádek na pracovním
místě
a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnostičinnosti
práce
Konstrukční
- provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
- pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu
Pěstitelské práce
- provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské
pokusy a pozorování
- ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
- volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní
Příprava pokrmů
- orientuje se v základním vybavení
kuchyně
- připraví samostatně jednoduchý
pokrm
- dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
- udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni

Učivo

Období:

4. – 5.
Ročník

Průřezová
témata

- práce s daným materiálem, vlastnosti
materiálu
- seznámení s lidovými tradicemi
4. - 5.
- druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke
zpracování různých materiálů
- bezpečnost a organizace práce

- práce se stavebnicí, použití logiky
- využití návodu při postupech práce

4. - 5.

- pracovní hygiena, první pomoc při
zranění

- práce s rostlinami - pokusy, pozorování
- péče o pokojové rostliny

4. - 5.

- využití nářadí při práci s rostlinami
- vybavení kuchyně, el. spotřebiče,
kuchyňské náčiní - pracovní listy
- příprava jednoduchých pokrmů dle
možností
- základy společenského chování,
pravidla stolování
- pracovní hygiena v prostorách
kuchyně, bezpečnost práce, první
pomoc při úrazu
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4. – 5.

Osobnostní
rozvoj - rozvoj
schopnosti
poznávání

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
(Práce s technickými materiály)

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- provádí jednoduché práce
s technickými materiály
- řeší jednoduché technické úkoly
- používá doporučený
materiál,pracovní nástroje i nářadí
- organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost
- užívá jednoduchou technickou
dokumentaci
- připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti
- umí poskytnout první
pomoc při úrazu
- sestaví podle návodu.plánku daný
model
- navrhne jednoduché konstrukční
prvky

Období:

6.
Ročník

- vlastnosti materiálu, užití v praxi. Druhy
dřeva, plastických hmot, třídění oceli

Osobnostní a
sociální výchova

- pracovní pomůcky, nářadí, nástroje,
terminologie nástrojů, způsoby měření
- jednoduché pracovní operace a
postupy-rašplování, pilování, vrtání,
ohýbání, spojování
- organizace práce
- technické náčrty,výkresy,návody
- sestavování modelů
- tvorba konstrukčních prvků
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Průřezová
témata

Environmentální
výchova
6.

Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Kooperace a
kompetence

Oblast:

Předmět:

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce
(Provoz a údržba domácnosti)

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti
- orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
- správně zachází s pomůckami,
nástroji, nářadím a zařízením
včetně údržby
- provádí drobnou domácí údržbu
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy
- poskytne první pomoc při úrazu
- porovnává různé formy vlastnictví,
uvede jejich příklady
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb
- vyloží podstatu fungování trhu
- objasní vliv naídky a poptávky na
tvorbu ceny
- vysvětlí, jak se bránit v případě
porušení práv spotřebitele
- objasní způsoby zacházení s
penězi
- vysvětlí funkci bank a jejich služeb
- ukáže využíti hotovostního a
bezhotovostního placení
- vysvětlí použití kreditních a
debetních karet a jejich omezení
- rozlišuje , odkud pochází příjmy a
kam směřují výdaje státu
- sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje,rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů

Období:

7. - 8.
Ročník

Průřezová
témata

Provoz a údržba domácnosti:
-údržba oděvů
-úklid domácnosti
-spotřebiče v domácnosti
-bezpečnost provozu
Osobnostní a
sociální výchova,
seberegulace a
sebeorganizace,
hodnoty,
postoje,řešení
problémů,
rozhodovací
dovednosti
7. – 8.
Finance a ekonomika domácnosti:
- hmotné a duševní vlastnictví
- dělba práce v různých oblastech
života
- koloběh zboží a služeb v ekonomice,
různé podoby firem
- ceny zboží, potávka, nabídka,
reklama, sleva
- platba penězi, další platební způsoby
- půjčky,dluhy, pojistky, spoření,
splátky, úvěry
- daně
- příjmy a výdaje domácnosti, mzdy
- koloběh peněz
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Enviromentální
výchova- Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
(Svět práce)

Očekávané výstupy žák:

Učivo

Volba profesní orientace
-žák posoudí své možnosti při
rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy

- sebepoznávání: osobní zájmy a cíle,
osobní vlastnosti a schopnosti

Období:

8. – 9.
Ročník

- tělesný a zdravotní stav

Průřezová
témata

Osobnostní a
sociální výchova

8. – 9.

- sebehodnocení, vlivy na volbu profesní
orientace
- práce s profesními informacemi,
využívání poradenských služeb
Trh práce
- orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

- povolání lidí, druhy pracovišť,
prac.prostředků, prac. objektů,
charakter a druhy pracovních činností
- požadavky kvalifikace, zdravotní a
osobnostní

Multikulturní

8. –9. výchova

- rovnost příležitostí na trhu práce
Zaměstnání a podnikání
-prokáže v modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce

- pracovní příležitosti v regionu, způsoby
hledání zaměstnání, , úřady práce,
problémy nezaměstnanosti
- práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů, pohovor u
zaměstnavatele
- druhy a struktura organizací,
nejčastější formy podnikání

Mediální

8. –9. výchova

Možnosti vzdělávání
- využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělání

- náplň učebních a studijních oborů
-přijímací řízení,
-informace a poradenské služby
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8. –9.

Výchova
demokratického
občana

Oblast:

Předmět:

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
(Využití digitálních technologií)

Očekávané výstupy
žák:

Učivo

- ovládá základní funkce digitální
techniky, diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
- propojuje vzájemně jednotlivá
digitální zařízení
- pracuje uživatelských způsobem
s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělávání,
zábava
- ošetřuje digitální techniku a chrání
ji před poškozením
- dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy
při práci s digitální technikou a
poskytne první pomoc při úrazu

Období:

9.
Ročník

Průřezová
témata

9.

Rozvoj
schopnosti
poznávání

Digitální technika
- počítač a periferní zařízení, digitální
fotoaparát, videokamera, PDA, CD a
DVD přehrávače, e-Kniha, mobilní
telefony
Digitální technologie
- bezdrátové technologie (USB,
Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS, norma
IEEE 802.11b), navigační technologie,
konvergence technologií,
multiplexování
Počítačové programy pro zpracování
hlasových a grafických informací
- úpravy, archivace, střih, operační
systémy, vzájemná komunikace
zařízení (synchronizace PDA s PC)
Mobilní služby
- operátoři, tarify
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6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE
6.1 Pravidla pro hodnocení žáků ve škole
Výsledky vzdělávání žáků hodnotíme klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací
obou uvedených způsobů.

-

-

-

-

-

-

-

a) cíl hodnocení:
poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získá informace o tom,
jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se
zlepšil a v čem ještě chybuje
níže uvedená kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou závazná pro všechny
vyučující a žáky a musí jimi být dodržovány
b) kritéria hodnocení
při poskytování zpětné vazby musí být kladen důraz na vhodnou formulaci –
přednost musí být dávána pozitivnímu vyjádření a teprve následně se vyjadřovat
ke konkrétním nedostatkům ve zvládnutí učiva
vyučující při hodnocení respektují individuální specifika žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
při hodnocení se vždy posuzuje individuální pokrok žáka, při respektování jeho
individuálních předpokladů
každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíly
vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení
používané způsoby a metody posuzování výsledků práce žáků musí být
v souladu se základní filozofií školního vzdělávacího programu, zejména
s partnerským vztahem k žákům
každý žák má po dohodě s vyučujícím právo opravit si to své hodnocení, které
považuje za špatné
žák má právo udělat chybu s vědomím toho, že chybovat je normální, chyba a
následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení
i když je závěrečné rozhodnutí o známce na vyučujícím, žáci by se měli od
začátku přibírat k diskusi o známce, aby jim byla jasná hodnotící kritéria a dále se
posilovala jejich dovednost sebehodnocení
součástí hodnocení musí být sebehodnocení žáka, jeho schopnost posoudit jak
výsledek své práce, tak i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.
Sebehodnocení je považováno za jednu z významných kompetencí, kterou
chceme žáky naučit.
součástí hodnocení je také skupinová práce, která se zásadně nehodnotí
známkou, ale jednotliví členové skupiny hodnotí sami sebe, následně jsou
hodnoceni svými spolupracovníky a poté učitelem dle kritérií hodnocení
skupinové práce (podrobně popsáno v další části – způsob hodnocení žáků)
c) obecná ustanovení

-

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení a klasifikace žáka
průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích
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-

výsledků žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka
v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci 1. a 2. pololetí.
Hodnocení žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT 13/2005.

Hodnocení a klasifikace žáků
a) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito
stupni:
 výborný
 chvalitebný
 dobrý
 dostatečný
 nedostatečný
b) Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
c) Výsledky prospěchu a chování žáků jsou projednávány čtvrtletně na
pedagogické radě na základě přehledu čtvrtletního hodnocení jednotlivých tříd.
Zákonný zástupce žáka je o výsledcích prospěchu a chování informován
průběžně prostřednictvím žákovské knížky. Obvykle v měsících listopadu,
lednu, dubnu a červnu se konají třídní schůzky a dle potřeby individuální
konzultace.
d) Na konci klasifikačního období v termínu, který určí ředitel školy, zapíší
vyučující příslušných předmětů výsledky klasifikace do katalogových listů žáků.
e) Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce
března daného školního roku. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu,
žák se za 1. pololetí nehodnotí.
f) Nelze-li žáka hodnotit 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. Do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu,
neprospěl.
g) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu na konci 1. pololetí ani
v náhradním termínu, na vysvědčení se u příslušného předmětu uvede místo
stupně prospěchu slovo „nehodnocen“. Je-li z vyučování některého předmětu
žák zcela uvolněn, na vysvědčení se u příslušného předmětu uvede slovo
„uvolněn“.
Získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování
žáka získává pedagogický pracovník (dále jen "učitel") zejména těmito metodami,
formami a prostředky:
a) Soustavným sledováním výkonů a připravenosti žáka na vyučování.
b) Různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové).
c) Ústním zkoušením, které je prováděno zásadně před kolektivem třídy,
učitel poskytne prostor pro sebehodnocení a oznámí žákovi výslednou
klasifikaci, klasifikace musí být zdůvodnitelná.
d) Čtvrtletními, pololetními nebo grafickými pracemi předmětu. Termín
oznamuje učitel žákům předem.
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e) Analýzou výsledků různých činností žáka (aktivita při výuce, pozornost,
zaujetí pro předmět, písemné zpracování odborných exkurzí nebo
laboratorních protokolů, apod.).
f) Výsledky hodnocení písemných prací a grafických prací oznámí učitel
žákovi nejpozději do 14 dnů, v tomto termínu je opravené žákům také
předloží.
g) Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména: nehodnotí žáky
ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden.
h) Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech, ale hodnotit to,
co žák umí.
i) Případy slabého prospěchu a nedostatky v chování žáků se projednávají
na pedagogických radách, třídní učitel informuje prokazatelně o těchto
skutečnostech žáka a jeho zákonného zástupce vždy po pedagogické
radě, tj. na konci čtvrtletí a pololetí.
j) Klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech neovlivňuje chování žáka.
k) Klasifikace žáka nespočívá pouze v ústním a písemném zkoušení.
Vyučující hodnotí i aktivitu žáka, jeho domácí přípravu, schopnost, jak
dokáže formulovat vlastní názor na daný problém, hodnotí i jeho
samostatné práce a přípravu do vyučování. Při ústním zkoušení je
hodnocena kromě znalostí i kultivovanost projevu a schopnost formulovat
přesně a výstižně daný problém.
l) V jednom běžném výukovém dni může žák psát písemnou práci v délce
jedné vyučovací hodiny maximálně ve dvou předmětech. Vyučující
předem zapíše termín písemné práce do příslušné rubriky třídní knihy.
m)Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen nejméně dvakrát za
každé klasifikační období, formu zkoušení určí vyučující.
n) Počíná-li si žák při zkoušce nedovoleným způsobem, může být hodnocen
známkou nedostatečný nebo mu může být nařízeno opakování zkoušky.
o) Nezíská-li vyučující daného předmětu od žáka dostatek podkladů pro
hodnocení, žáka neklasifikuje. Ředitel školy nařídí komisionální
přezkoušení.
p) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou hodnoceni na základě
doporučujících zpráv ze školských poradenských zařízení.
q) Hodnocení žáků – cizinců se řídí sjednanými podpůrnými opatřeními dle
individuálních potřeb.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice s ohledem na
platné osnovy a školní vzdělávací plány:
 Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně,
přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a
tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný a gramaticky
správný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně
studovat vhodné texty.
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 Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě
uceleně, přesně a úplně. 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,
přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla
bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je
schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
 Stupeň 3 (dobrý)
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si
požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí. 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 učitele. Jeho myšlení
je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické
správnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický
projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.
 Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných
poznatků. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné
nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. 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 má velké těžkosti.
 Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a
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 uplatnit
ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté
logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve
správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není
schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho
vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.
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Hodnocení chování
Chování žáka je hodnoceno těmito stupni:
 Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla práva
a morálky. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti
ustanovení školního řádu.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, se
zásadami práva a morálky. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se
opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního
řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
 Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu, dopouští se
závažnějších přestupků proti zásadám školního řádu, pravidlům práva a morálky.
Stupeň hodnocení chování není výchovným opatřením. Klasifikaci nižším
stupněm z chování předchází výchovné opatření udělené v průběhu
klasifikovaného období.
Celkové hodnocení žáka
Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky
klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování.
Žák:




prospěl s vyznamenáním – není-li klasifikace v žádném povinném předmětu
horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů
není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré
prospěl – není-li klasifikace v některém předmětu vyjádřena stupněm 5 –
nedostatečný
neprospěl – je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena
stupněm 5 – nedostatečný, není-li žák hodnocen z některého předmětu ani v
náhradním termínu za druhé pololetí, není-li hodnocen ani v náhradním
termínu z povinného předmětu vyučovaného pouze v 1. pololetí, nevykonal-li
opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostavil

Komisionální zkoušky
a) Komisionální zkoušku koná žák v případě opravné zkoušky a v případě
přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení.
b) Žádost o přezkoušení se podává řediteli školy do tří pracovních dnů, kdy se o
klasifikaci prokazatelně dozvěděl. Komisionální přezkoušení se koná
nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. Je-li vyučujícím žáka v daném
předmětu ředitel školy, může požádat o komisionální přezkoušení školský
odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
c) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni pouze jednu. Komise pro
komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná, předsedou je ředitel školy nebo jím
pověřený učitel, zkoušejícím je učitel vyučující žáka a přísedícím ten, který má
odbornou kvalifikaci téhož nebo příbuzného předmětu. Výsledek zkoušky
vyhlásí předseda veřejně v den zkoušky.

149

Opravné zkoušky
a) Žák, jehož prospěch je na konci 2. pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou
povinných předmětů, koná opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou
komisionální. Termín opravných zkoušek určí ředitel školy, tak aby opravné
zkoušky byly vykonány v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud se
zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem na dřívějším
termínu.
b) Žákovi, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve
stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 30.
září následujícího školního roku. Důvod nepřítomnosti je žák povinen doložit do
tří kalendářních dnů. Pokud se žák se žák nedostaví a nedoloží důvod
nepřítomnosti, je hodnocen stupněm nedostatečný.
Individuální vzdělávací plán
a) Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského
zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce
b) Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i
z jiných závažných důvodů, například zařazení žáka do vrcholového střediska
sportu apod.
c) Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka
s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny
zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a
zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace
žáka.
d) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje ředitel školy
zpravidla na období jednoho školního roku.
e) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je s okamžitou platností
zrušeno, pokud žák nesplní stanovené podmínky individuálního vzdělávání,
zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení
školního řádu. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zaniká,
pominou-li důvody, pro něž byl povolen. U sportovců také zaniká, změní-li se
podstatně podmínky sportovní činnosti (zanechání aktivní činnosti, vyřazení
z kádru apod.).
f) Evidenci žáků, kterým bylo povoleno vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu, vede výchovný poradce, který ve spolupráci s třídními
učiteli kontroluje, zda jsou plněny podmínky, za kterých bylo vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího plánu povoleno.
Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného
ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Pochvaly udělené ředitelem školy a uložení napomenutí nebo důtky se
zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se
zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
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Pochvalami a oceněními jsou:
a) Pochvala třídního učitele - třídní učitel může udělit na základě vlastního
rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi pochvalu
třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající
úspěšnou práci. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a její
důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
b) Pochvala ředitele školy – ředitel školy může žákovi na základě vlastního
rozhodnutí, na základě podnětu třídního učitele nebo ostatních vyučujících, či
na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání
v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a
školské iniciativy, za vysoce záslužný čin, za dlouho dobou úspěšnou práci
spojenou s reprezentací školy pochvalu ředitele školy. Třídní učitel neprodleně
oznámí udělení pochvaly a její důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
Při porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem může být
podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo kázeňské opatření.
Kázeňská opatření jsou:
a) Napomenutí třídního učitele
Napomenutí ukládá třídní učitel za opakované drobné porušování Školního
řádu, občasné zapomínání a neplnění povinností. Zákonným zástupcům je
napomenutí oznámeno prostřednictvím zápisu v žákovské knížce. Uložení
napomenutí se zaznamená do katalogového listu žáka.
b) Důtka třídního učitele
Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel za jednorázové závažnější porušení
Školního řádu, pravidel mezilidského chování nebo za časté zapomínání a
neplnění povinností po předchozím projednání s pedagogickými pracovníky. V
případě, že nedojde k jejich dohodě, rozhodne o uložení důtky třídního učitele
ředitel školy. O uložení důtky jsou zákonní zástupci informováni zápisem v
žákovské knížce. Uložení důtky se zaznamená do katalogového listu žáka.
c) Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické
radě za vážná porušení řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti,
za neomluvené absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další
závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na
hodnocení chování za klasifikační období. O uložení důtky jsou zákonní
zástupci informováni dopisem.
11. Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku
a) Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl.
b) Žákovi může na základě písemné žádosti ředitel školy povolit opakování
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů
uvedených v žádosti.
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d) způsob hodnocení žáků
na 1. i 2. stupni se pro hodnocení žáků používají známky s výjimkou žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami, kdy na základě doporučení Pedagogickopsychologické poradny a žádosti zákonných zástupců mohou být žáci hodnoceni
slovně
žáci mají možnost navrhnout učiteli způsob, jakým prokáží zvládnutí dané látky
klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo
při klasifikaci používá učitel pět klasifikačních stupňů
učitel hodnotí a do klasifikace promítá: vědomosti, dovednosti, postup, práci
s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka
známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování
žáci provádí také sebehodnocení a vzájemné hodnocení
součástí kooperativního vyučování je tzv. reflexe procesu, tj. žáci hovoří o tom,
k jaké dovednosti (kompetence) potřebovali ke zvládnutí úkolu, co příště musí
udělat jinak, jak a proč. Také se učí shodnout ve skupině v názoru na kvalitu
výsledku a efektivitě postupu. Učitelé se tak snaží získat zpětnou vazbu od žáků
hodnocení skupinové práce: každý aspekt je hodnocen na čtyřbodové škále:
téměř vždy – často – někdy – zřídka:
1. podíl na práci skupiny:
bez zaváhání se účastnil diskuse ve skupině
na práci skupiny se podílel odpovídající měrou
pokoušel se ve skupině dominovat, přerušoval ostatní, příliš mnoho
mluvil
účastnil se skupinových aktivit
2. držení se tématu:
dával pozor, poslouchal, co bylo řečeno a uděláno
svými poznámkami se snažil vracet členy skupiny zpět k tématu
utíkal od tématu nebo měnil téma
držel se tématu
3. navrhování užitečných nápadů a myšlenek
přicházel s myšlenkami a nápady, které pomáhaly skupině v její práci
přicházel s užitečnou kritikou
ovlivnil rozhodnutí skupiny a její plány
přišel s užitečnými nápady
4. uznání
vyjadřoval se pozitivním způsobem o členech skupiny
vyjadřoval ostatním pochvalu za jejich nápady
nevyjadřoval se dobře o členech skupiny
vyjadřoval druhým uznání
5. zapojování druhých
snažil se zapojit ostatní členy skupiny kladením otázek, vybízení se
spolupráci
snažil se docílit, aby skupina spolupracovala
vážně se zabýval nápady, se kterými přišli ostatní
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6. komunikace
mluvil jasně a srozumitelně
vyjadřoval své myšlenky jasně a efektivně
komunikoval srozumitelně
7. celkový dojem
pracovní skupina mi pomáhala zlepšit porozumění problému a způsob
jak ho vyřešit lépe, než bych udělal sám
práce v této skupině byla pro mě velmi příjemnou zkušeností

6.2. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
1. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží
k povaze postižení nebo znevýhodnění.
2. Vyučující respektují doporučení pedagogicko-psychologické poradny
a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení žáků.
3. Na základě žádosti zákonného zástupce žáka rozhodne ředitel školy o použití
slovního hodnocení.
4. Pro zjištění úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha
negativní vliv. Pokud je to nutné, nebude žák s vývojovou poruchou
vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a
podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
5. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák
zvládl.
6. V hodnocení se vyjadřuje pozitivní stránka výkonu a podporuje se motivace
k učení. Pokud je žák se speciálními vzdělávacími potřebami vzděláván podle
individuálního vzdělávacího plánu, je to zřetelně vyznačeno v pedagogické
dokumentaci.
7. Kritéria pro slovní hodnocení:
známka 1
učivo bezpečně ovládá, je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti,
vyjadřuje se výstižně a přesně, spolehlivě a uvědoměle užívá vědomosti,
projevuje aktivitu
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známka 2
učivo ovládá, uvažuje samostatně, vyjadřuje se celkem výstižně, při řešení
úkolů se projevují malé ale ne časté chyby, učí se svědomitě
známka 3
učivo v podstatě ovládá, v myšlení se projevuje menší samostatnost,
nedovede se dost přesně vyjádřit, úkoly řeší za pomoci učitele a s jeho
pomocí odstraňuje svoje chyby
známka 4
učivo ovládá jen částečně, má značné mezery ve vědomostech, myšlenky
vyjadřuje se značnými potížemi, dělá podstatné chyby, má malý zájem o
učení, potřebuje neustále pobídky
známka 5
učivo neovládá i na návodné otázky odpovídá nesprávně, praktické úkoly
nedovede splnit ani za pomoci učitele, veškerá pomoc i pobízení jsou
neúčinné
8. Hodnocení nadaných žáků:
- ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek
z učiva nebo z části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah
a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy

-

-

-

2 Poskytování informací rodičům:
rodičovské schůzky jsou svolávány 3x ročně a jejich náplní jsou především
informace o životě třídy, organizační záležitosti, projednávání aktuálních
záležitostí týkajících se třídy jako kolektivu
rodiče jsou průběžně seznamováni s „Pravidly pro hodnocení a klasifikaci
žáků“
o studijních výsledcích a chování žáků jsou rodiče podrobně informováni na
předem vypsaných konzultacích za přítomnosti dítěte, v případě potřeby na
mimořádně domluvené konzultaci
aktuální informace dostávají rodiče prostřednictvím žákovských knížek, mejlů
a prostřednictvím www stánek školy

Autoevaluace školy
Cílem vlastního hodnocení školy je zabezpečit kvalitu a efektivitu školního
vzdělávacího programu a získat zpětnou vazbu o tom, jak škola naplňuje své
poslání.
Perioda vlastního hodnocení je 2 roky, právní rámec školy je určen § 8 a 9 Vyhlášky
MŠMT ČR č. 15/2005 Sb.
Vlastní hodnocení vymezuje:
- oblasti autoevaluace
- cíle a kritéria autoevaluace
- nástroje autoevaluace
- časové rozvržení evaluační činnosti
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Oblast
autoevaluace
Vzdělávací
program školy

Kritéria

Indikátory

Nástoj

Četnost

Soulad ŠVP a
RVP
Úroveň
vzdělávacího
procesu, plnění
cílů ŠVP

Dokumentace ŠVP
14-ti denní plány,
hodnocení
vyučovacích
hodin, příprava
na výuku

Zprávy ČŠI
Autoevaluace
vedení školy

Nelze ovlivnit
Dle potřeby
nejméně 1x
ročně

Podmínky
vzdělávání

Úroveň řízení
školy

Dokumentace
školy
Výroční zprávy
Vlastní
hodnocení školy
(Kolektivní
smlouva)
Pedagogická
dokumentace

Zprávy ČŠI
Hodnocení
zřizovatelem
Hodnocení
spolupráce
vedením školy a
odborů
Kontroly TK, TV,
KL

Nelze ovlivnit
1x ročně
1x ročně

Využívání školní
knihovny
Vybavení
didaktickou
technikou a
pomůckami
Zajištění
kvalitních
učebnic
Péče o BOZP,
PO a hygienu
Prostory pro
výuku a relaxaci
Metodická
podpora učitelů

Pozorování

1x ročně

Požadavky
učitelů

1x ročně

Prostorové a
materiální
podmínky

Ekonomické
podmínky
Personální
podmínky

Efektivní
hospodaření
Finanční kontrola

Klima školy

Personální práce
– motivační
nástroje
Další vzdělávání
pracovníků
Evaluace a
autevaluace
učitelů
Fungování
žákovského
parlamentu
Účast žáků na
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Průběžně
Průběžně
Průběžně

1x ročně
Zprávy správců
učebnic
Zprávy o stavu
BOZP a PO
Dotazníky

1x ročně
4x ročně
Dle potřeby
4x ročně

Plán dalšího
vzdělávání
Plnění rozpočtu
Soulad potřeb a
jejich plnění –
analýza
Předávání
zkušeností –
ped. porady
Plán dalšího
vzdělávání

1x ročně
1x ročně

Dotazníky
Pozorováním

Průběžně

Prezentace žáků
na školním vebu

Průběžně

Průběh výchovy
a vzdělávání

akcích školy
Žákovské a
rodičovské
evaluace
Dosahování
Metody
vzdělávacích cílů uplatňované ve
výuce
Podpora žáků při
učení
Samostatná
práce žáků

Rozvoj
vzdělávacích
strategií

Rozvoj
sociálních a
osobnostních
způsobilostí
žáka

Optimalizace
klimatu pro učení
Úroveň
zpracování 14-ti
denních plánů
Hodnocení
vyučovacích
hodin
Úroveň vedení
žákovské i
učitelské
dokumentace
(portfolia)
Evaluace a
autoevaluace
Vztahy ve škole
Žákovské práce
Výchovné
problémy
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Evaluační
dotazníky

1x ročně

Hospitace vedení
školy

Průběžně

Žákovské práce
– výstupy
Dokumentace
činnosti se žáky
Dotazníky
Kontrola vedení
školy

Průběžně
Průběžně
1x ročně
Průběžně
Průběžně
4x ročně

Hospitace
Učitelské
portfolio,
žákovské
portfolio
Dotazníky
Dotazníky
Žákovské práce
– výstupy
Zápisy
výchovného
poradce

1x ročně
1x ročně
Průběžně
1x ročně
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PŘÍLOHA 1

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ
v Jedovnicích
1 Školní vzdělávací program pro školní družinu
ŠVP školní družiny byl schválen školskou radou dne 21. 6. 2007.

1.1 Charakteristika školní družiny
Personální obsazení:
Ve školní družině pracuje vedoucí vychovatelka a jedna další vychovatelka
Vybavení:
herna - místnost č. 107
pracovna - místnost č. 108.
Z důvodů omezených prostor celé ZŠ je 2. oddělení ve třídě prvního
ročníku - místnost č.106.
Školní družině je určen čas využití tělocvičny a počítačové učebny dle rozvrhu
vyučovaní ve škole (dle aktuální nabídky účast na programech institucí orientujících
se na práci s dětmi).
Provoz:
ráno
odpoledne

06:15 – 07:45
11:25 – 16:00

Organizace dne probíhá podle předem připraveného týdenního plánu.
Děti během pobytu navštěvují zájmové kroužky zřízené při ZŠ a Základní
uměleckou školu.
Dodržování bezpečnosti dětí vyplývá ze školního řádu a z řádu školní družiny
a z obecně platných předpisů.
ŠD se zúčastňuje všech celoškolních projektů
Spolupráce s rodiči:
- individuálně – průběžně
- telefonicky – průběžně
- písemně – průběžně
- na třídních schůzkách a při Dnech otevřených dveřích určených ředitelstvím
školy

1.2

Řád školní družiny

1. Základní lokalizace oddělení ŠD:
I.oddělení i II.oddělení ŠD má provoz ráno 06:5 - 07:45 hod a odpoledne po
skončení vyučování 11:40 - 16:00 hod.
2. Do školní družiny je žák zařazen za těchto podmínek:
Žák odevzdá řádně vyplněný a rodiči (zák. zástupcem) podepsaný zápisní
lístek do ŠD. Obdrží rozhodnutí o zařazení do ŠD na příští školní rok.
Rozhodnutí vydává ředitel školy.Pokud počet přihlášených nepřesáhne
kapacitu školní družiny. Kapacita ŠD je 50 žáků.Odhlášen je,když odevzdá
rodič (zák. zástupce) písemné potvrzení o odhlášení. Žák může být vyloučen
v případě, že svým chováním porušil ustanovení školního řádu a vnitřního
řádu ŠD. O vyloučení rozhoduje na návrh vychovatelky pedagogická rada.
Do ŠD lze dočasně umístit nepřihlášeného žáka na žádost rodičů pouze
v případě, že počet přítomných žáků v danou chvíli nepřesáhne kapacitu, tj. 25
žáků.
3. Platba školní družiny:
Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz ŠD přispívají rodiče,
výši příspěvku určuje vedení školy. Platí se formou šeků.
4. Pravidla komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci:
Písemný kontakt: prostřednictvím deníčků, lístků, osobní kontakt, informace
na nástěnce ŠD a školy.
5. Pitný režim je zajištěn formou nápojů, zajišťuje vychovatelka příslušného
oddělení.
6. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě podle stanoveného odchodu na zápisním
lístku (není-li stanoveno jinak), vychovatel vyrozumí zákonného zástupce
a setrvá s dítětem po dobu nezbytně nutnou v ŠD.
7. Oddělení ŠD lze spojit pouze v případě, nepřesáhne-li počet přítomných
25 žáků na jednoho vychovatele.

1.3 Vnitřní řád školní družiny
1. Členy školní družiny se stávají děti po odevzdání vyplněného a rodiči
podepsaného zápisního lístku. Dodržují dobu pobytu podle záznamu rodičů.
Mimořádné uvolnění se povoluje pouze na písemnou žádost rodičů.
2. Docházka je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti je stejné jako
ve škole.
3. Před vyučováním přicházejí žáci ze šatny do ŠD samostatně ihned po přezutí,
odpoledne po skončení vyučování nebo okamžitě po obědě. Dozor nad
přecházejícími žáky vykonává učitel pověřený dozorem na chodbách.
4. Žáci odcházejí podle časového rozvrhu na výuku do ZUŠ a kroužků. Po
ukončení této činnosti se vracejí zpět do ŠD, pokud není s rodiči dohodnuto
jinak.
5. Vzdálit se mohou jen se souhlasem příslušné vychovatelky.
6. Při pobytu v přírodě, zvláště při rekreační a sportovní činnosti (např. koupání,
bruslení, sáňkování) dbají bezpečnostních pokynů.
7. Udržují inventář ŠD a ZŠ i svůj vlastní. Při svévolném poškození nebo zničení
musí škodu uhradit.
8. Dbají ve svém oddělení na pořádek, dodržují hygienické návyky, dbají zásad
kulturního chování při nejrůznějších akcích v rámci ŠD, ve škole i na veřejnosti
9. (ve školní jídelně, v kině, v divadle, v dopravních prostředcích atd. ).
10. Žáci mají právo se podílet na plánu činností společně s vychovatelkou formou
námětů, iniciování akcí apod.
11. Řád ŠD platí společně se školním řádem a režimem školy pro všechny žáky,
kteří navštěvují družinu.
Dokumentace vedená v ŠD:
- zápisní lístek
- přehled výchovně vzdělávací práce
- celoroční plán práce

Jedovnice 3. 9. 2006

Vypracovala: Věra KŘÍČKOVÁ
Schválil: Mgr. Michal SOUČEK

1.4 ŠVP zájmové výchovy (školní družiny)
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů.
3. Vést žáka k všestranné a účinné komunikaci
4. Rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy
vlastní i druhých.
5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovali své povinnosti.
6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání
a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému
prostředí i k přírodě.
7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.
8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám
a duchovním hodnotám,učit je žít společně s ostatními lidmi.
9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
10. Vést žáky k odpovědnému přístupu k práci i k práci druhých lidí.

1.5 SWOT analýza
S – Silné stránky
- Kvalita pedagogického sboru na 1.stupni – týmová spolupráce
- Odborná kvalifikace vychovatelky družiny
- Dostupnost informační techniky
- Kvalitní stravování
- Pitný režim
- Umožnění sportovního vyžití – v přírodě, tělocvična
- Umístění v přírodním prostředí
- Četnost zájmových kroužků
- Dobrá spolupráce s rodiči
- Vstřícnost vedení školy i zřizovatele školy
- Prezentace školy na veřejnosti
- Individuální přístup k dětem
W – Slabé stránky
- Umístění družiny ve školní třídě
- Špatný vztah dětí k vybavení družiny
- Narušení činností ŠD – střídání zájmových kroužků během doby ŠD
O – Příležitosti
- Den otevřených dveří
- Využití možností zapojení dětí při rozhodovacích procesech o vlastních
činnostech
- Zlepšení obrazu školy u žáků i rodičů
- Vzájemné spolupráce všech součástí školy
- Zapojení rodičů do dění družiny
- Zbudování dětského areálu v blízkosti školy
T – Hrozby
- Egoismus ve společnosti
- Obsah místních i celostátních médií by neměl narušovat správný
psychosociální vývoj dětí
- Uvolnění kázně dětí i morálky ve společnosti – nekázeň, agresivita, krádeže

1.6 Klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
a) Vědomě eliminuje rušivé podněty a vytváří si optimální podmínky pro učení.
b) Vytváří si jednoduchá kritéria pro vyhodnocování toho, co se naučil, a posléze
je i používá
c) Používá jednoduché testové zdroje (učebnice, dětské encyklopedie, další
knihy a časopisy) pro učení.
d) Získané vědomosti dává do souvislostí.
e) Získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učením.
2. Kompetence k řešením problémů
a) Hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi.
b) Nenechá se odradit případným neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení.
c) Přijímá odpovědnost za výsledek řešení problémů.
d) Rozpozná, jakých chyb by se mohl dopustit při řešení problémů
e) Započaté činnosti dokončuje
3. Kompetence komunikativní
a) Dešifruje význam piktogramů
b) Rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, zejména reklamy.
c) Využívá ke komunikaci telefon (i mobilní)
d) Dodržuje pravidla společenské komunikace
e) Dodržuje pravidla dialogu
4. Kompetence sociální a personální
a) Oceňuje své spolužáky ve skupině za dobrou práci.
b) Při práci ve skupině se podílí o pomůcky a materiál.
c) Přijme jednoduchou roli ve skupině.
d) Řídí a organizuje činnost ostatních dětí ve skupině.
e) Rozezná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu
a dovede se bránit.
5. Kompetence občanské a činnostní
a) V krizové situaci a situaci ohrožující zdraví a život postupuje podle pokynů
kompetentních osob
b) Vnímá krásu přírody a cíleně o ni pečuje
c) Používá základní společenské normy chování.
d) Učí se organizovat, plánovat, řídit a hodnotit
e) Odhaduje rizika svého nápadu ( jednání ).
6. Kompetence pracovní a trávení volného času
a) Po celou dobu práce udržuje své místo v pořádku.
b) Vyhodnocuje výsledky své činnosti
c) Nebojí se říci “ne” nevhodným nabídkám na využití volného času.
d) Plánuje a organizuje své pracovní činnosti
e) Vybírá zájmové činnosti dle vlastních dispozic.
f) Rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách a individuálních činnostech.
g) Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času.

2 Učební osnovy školní družiny při ZŠ Jedovnice
2.1 Místo, kde žijeme
Tématický
okruh

U NÁS DOMA

Formulace činnosti a její stručný
popis
- Vyprávíme si o životě naší
rodiny.
- Sestavujeme rodokmen naší
rodiny, orientujeme se v rolích
členů rodiny.
- Kreslíme a malujeme, jak
trávíme s rodiči náš společný
volný čas.
- Hovoříme o profesi našich
rodičů – kresba, malba
- Hrajeme si na profese
-

NÁŠ DŮM

-

NAŠE ŠKOLA

-

CESTA DO
ŠKOLY

-

OBEC V NÍŽ
ŽIJEME

-

Akce

Popisujeme domy, v nichž
bydlíme a jejich zařízení.
Představujeme si dům svých
snů – kresba
Stavíme náš dům ze
stavebnicových dílů.
Pozorujeme výstavbu v obci.
Porovnáváme příbytky lidí dříve
a nyní.
Zařizujeme si svůj pokojíček.
Seznamujeme se s naši školou.
Staráme se o pokojíček ve
školní družině, udržujeme hry a
stavebnice, zdobíme
prostředí školní družiny.
Vyzdobujme školní chodby a
okna svými výrobky.
Využíváme školní knihovnu.
Využíváme počítačovou třídu.
Sportujeme v tělocvičně.
Povídáme si o bezpečné cestě
do školy a domů.
Rozvíjíme dopravní výchovu.

Na vycházkách hledáme
zajímavosti
- naší obce.
- Kreslíme a malujeme místa, kde
je nám dobře.
- Stavíme v lese
- domečky.
- Povídáme si o rybníku v naší
obci.
- Seznamujeme se službami a
institucemi v obci.

Exkurze

Cíle

Klíčové
kompetence

3, 4,
8, 9,
10

1e, 3d, 4e

2, 4,
10

2e, 4a, 6a,
6b

6, 7,
8

4c, 4d, 4b,
5c, 5d, 5e

3,10

3e, 5a

2, 4,
6

2e, 3d

Průřezová
témata

OCHRÁNCI
POŘÁDKU

UMĚNÍ A
KULTURA

-

Protipožární prevence.
Besedujeme o práci příslušníků
policie a o porušování zákona
(krádeže,vandalismus….)
Půjčujeme si knihy ze školní
knihovny.
Besedujeme nad knihou
Povídáme si o ilustracích knihy.
Vyrábíme masky.
Tančíme a cvičíme s hudbou.

MeV/Fungován
í a vliv médií
ve společnosti
(vliv médií na
postoje a
chování)

Beseda s
odborníky

5

5a, 5c, 5e,
6c, 6d, 6g

Filmové
představení
Účast na
školních
kult. akcích.
Návštěva
muzea.

6, 8

1c, 1d, 1f,
2b, 4a

Akce

Cíle

Klíčové
kompetence

Průřezová
témata

1e, 4c, 4e, 5c

OSV/Sociální
rozvoj:
mezilidské
vztahy
(chování
podporující
dobré vztahy,
respektování,
podpora,
pomoc).

2.2 Lidé kolem nás
Tématický
okruh

MOJI
KAMARÁDI

Formulace činnosti a její stručný
popis
- Povídáme si o vztazích mezi
kamarády ve školní družině.
- Rozlišujeme dobré a špatné
kamarády.
- Hrajeme společenské hry
týkající se vztahů mezi námi.
- Malujeme portrét svého
kamaráda.
- Při hře zjišťujeme, jak se
známe.
- Vyprávíme ostatním o svém
nejlepším kamarádovi a
vlastnostech, kterých si
- na něm vážíme.
- Diskutujeme o tom, jak si
představuji svého nejlepšího
přítele.
- Pozitivně hodnotíme dobré
vlastnosti dětí v družině.
- Povídání o nástrahách kolem
nás, nebezpečná místa.
- Poznáváme, jak je lidem
s určitým omezením
(zdravotním, mentálním malujeme
- ústy, poslepu určujeme
předměty).

2, 3,
5, 6,
8

SVÁTKY A
OSLAVY

-

-

-

JAK SE
SPRÁVNĚ
CHOVAT

-

-

-

MLUVÍME
SPRÁVNĚ?

-

-

Vyrábíme přání k různým
slavnostním příležitostem.
Vnímáme začínající atmosféru
Vánoc – advent.
Zpíváme vánoční koledy a
písně.
Vyrábíme Mikuláše, čerty a
anděly.
Vnímáme vánoční atmosféru.
Vyrábíme vánoční ozdoby,
zdobíme vánoční stromeček,
nadělujeme zvířátkům v lese.
Tvoříme jmenovky k dárkům.
Vyrábíme přání a dárky
k Valentýnovi
Vyprávíme si, co jsou
masopustní zvyky a vyrábíme
masopustní masky.
Besedujeme o tradicích a
zvycích týkajících se jara.
Malujeme a zdobíme kraslice,
vyrábíme pomlázky.
Slavíme Den dětí – soutěžíme
a závodíme.
Besedujeme o “kouzelných
slovech” ( děkuji, prosím,
omlouvám se ) a jejich
významu.
Učíme se správně zdravit ,
požádat o něco, poděkovat,
zeptat se.
Besedujeme o společenském
vzdělání (divadlo, koncerty,
kino).
Připravujeme výstavu vlastních
prací
Povídáme si o chování
v dopravních prostředcích .
Na vycházkách zdokonalujeme
a procvičujeme chování na
chodníku, na silnici, na
přechodech, při nákupech atd.
Cvičíme si jazyk (jazykolamy,
dechová cvičení, říkadla a
básničky).
Vyprávíme si pohádky a
příběhy ze života
Čteme s porozuměním a
správnou artikulací.
Procvičujeme prostředky
neverbální komunikace
(pantomima)
Seznamujeme se s pravidly
slušného chování na veřejnosti.

Čekáváme
Mikuláše
s andělem
a čertem.
Vánoční
besídka

2,3,
4, 8,
10

3d, 4a, 4b,
4d, 6a, 6b,
6d

6, 8

4c, 4e, 5a,
5c, 6c

1, 2,
6

1a, 1c, 1d,
1e

OSV/Osobnost
ní rozvoj:
rozvoj
schopností
poznávání
(dovednosti
pro učení a
studium).

STOLOVÁNÍ
-

-

MULTIMÉDIA

-

MeV/Tématick
é okruhy
receptivních
činností:
fungování a
vliv médií ve
společnosti
(vliv médií na
kulturu - role
filmu a televize
v životě
jednotlivce,
rodiny a
společnosti).
MeV/Tématick
é okruhy
receptivních
činností:
fungování a
vliv médií ve
společnosti
(vliv médií na
kulturu - role
filmu a televize
v životě
jednotlivce,
rodiny a
společnosti).

Cvičíme se ve správném
stolování.
Při stolování dodržujeme
základní hygienické návyky a
hodnotíme .vzájemně naše
chování u stolu.
Dodržování zásad správného
stolování procvičujeme denně
ve školní jídelně.
Beseda:dojídání- plýtváním
jídlem

2, 3,
8

1c, 1e, 2e,
3d, 4a

Sledujeme pohádky a dětské
filmy.
Hledáme kladné a záporné
postavy příběhu.
Malujeme nejoblíbenější
pohádky a filmové hrdiny.

2, 3,
8

1c, 1e, 2e,
3d, 4a

Cíle

Klíčové
kompetence

Průřezová
témata

1, 2,
3, 8

1a, 1b, 1c,
1d,
1e, 3d, 3e,
4c, 4d,
5c, 6c, 6d,
6e, 6g

OSV/Osobnost
ní rozvoj:
seberegulace a
sebeorganizace organizace
volného času,
plánování
učení

2.3 Lidé a čas
Tématický
okruh

DENNÍ REŽIM

Formulace činnosti a její stručný
popis
- Vyprávíme si o zásadách
pravidelného denního režimu,
učíme se rozlišovat povinnosti
a zábavu.
- Hrajeme zábavné hry.
- Besedujeme o tom, čím zahnat
nudu
- Vyprávíme si o svých
koníčcích.
- Malujme, co nás baví.
- Besedujme na téma “ Jak jsem
trávil víkend “, malujeme co
jsme zažili.
- Využíváme hry, při nichž si
cvičíme paměť, pozornost,
postřeh, soustředěnost a
tvořivé myšlení.
- Využíváme počítač pro
získávání informací.
- Pracujeme s didaktickými
hrami.
- Píšeme domácí úkoly.
- Sdělujeme si, které vyučovací
předměty máme nejraději.

Akce

-

MALÝ
POMOCNÍK

-

MŮJ ŠATNÍK
-

LIDÉ A
JEJICH
OBYDLÍ

-

Povídáme si o tom, jak
pomáháme doma, malujeme
obrázek.
Besedujeme o domácnosti
dříve a dnes.
Povídáme si o tom, kde co
koupíme.
Hrajeme si na obchod.
Povídáme si o vynálezcích.
Vyprávíme si, jak nám technika
pomáhá – škodí.
Besedujeme o tom, co se dříve
nosilo.
Navrhujeme oblečení,
malujeme látky.
Zkrášlujeme svoje trička a
doplňky (savování, batika).
Vyrábíme doplňky, šperky
Čteme pohádky, říkadla,
básničky, hádanky a
jazykolamy.
Ilustrujeme pohádky.
Zpíváme písně.
Vyrábíme postavy strašidel.
Vymýšlíme strašidelné příběhy.

2, 3,
4, 6,
8, 10

3d, 3e, 6a,
6b, 6e

4, 10

6a, 6b, 6e

1c, 2a, 2c,
3d, 3e,
4a, 4b, 5b,
6a, 6b

OSV/Sociální
rozvoj:
kooperace a
kompetice –
rozvoj
individuálních
a sociálních
dovedností pro
etické zvládání
situací soutěže

Cíle

Klíčové
kompetence

Průřezová
témata

2, 6,
7, 8

1d, 1e, 2e,
3d, 3e,
4a, 4c

6, 10

5b, 6a, 6b

2, 3,
4, 6,
8, 10

2.4 Rozmanitosti přírody
Tématický
okruh

JAK SE MĚNÍ
“NÁŠ
STROM”

KOUZLO
PŘÍRODNIN

Formulace činnosti a její stručný
popis
- Na vycházkách pozorujeme
přírodu.
- Poznáváme, jak se příroda
mění.
- Vytváříme koláže.
- Rozlišujeme stromy a třídíme je
podle druhu.
- Sledujeme život na stromech.
- Při vycházkách dodržujeme
pravidla chování v přírodě.
- Sbíráme přírodniny a vyrábíme
z nich šperky.
- Sbíráme kaštany pro zvěř.
- Obtiskujeme listy – využíváme
různé techniky pro výtvarné
činnosti.

Akce

V LESE

-

U RYBNÍKA

NAŠE
KVĚTINY

-

CO SE DĚJE
POD
KAMENEM
MŮJ
MAZLÍČEK

-

PŘÍRODA A
MY

PODZIM

-

ZIMA
JARO

-

VODA

-

Učíme se poznávat hmyz.
Na vycházkách pozorujeme
mraveniště.
Hrajeme různé hry v lese.
Učíme se poznávat houby.
Krmíme ptáčky v zimě, víme, co
jim chutná/škodí.
Povídáme si o ptácích, kteří
odlétají do teplých krajin.
Pozorujeme stopy zvířat a
ptáků.
Pracujeme s atlasem a
encyklopedií zvířat.
Poznáváme plody stromů.
Pozorujeme život u rybníka.
Poznáváme živočichy v rybníky.
Vyrábíme kouzelnou rybku.
Zhotovujeme kapra – koláž.
Malujeme květiny.
Pečujeme o pokojové rostliny.
Zdobíme květy okna školy.
Vyrábíme květiny ( papír ).
Z květin vytváříme hezké životní
prostředí.
Poznáváme léčivé byliny,
besedujeme o jejich významu.
Pozorujeme klíčení semen.
Hrajeme kvarteta s náměty
živočichů a rostlin.
Při vycházkách sledujeme život
pod zvednutým kamenem.
Malujeme na kámen.
Kreslíme domácí mazlíčky.
V malbách ztvárňujeme ZOO.
Besedujeme o ročních obdobích
– sledujeme změny v přírodě,
život zvířat.
Poznáváme ovoce a zeleninu.
Vyrábíme draky.
Vnímáme barvy podzimu.
Pomáháme zvířátkům přežít
zimu.
Krmíme kapry v rybníku.
Na vycházce pozorujeme jarní
práce na poli a na zahradě.
Kreslíme a malujeme jarní
rostliny.
Kreslíme mláďata.
Besedujeme o vodě, jejím
skupenství a významu.
Malujeme podmořský svět.
Hrajeme si s vodou.

2, 3,
6, 10

1b, 1c, 1d,
1f, 3d,
3e, 5b

4, 10

2e, 4b, 5c,
6a, 6b

6, 10

1c, 1d, 3d,
4a, 4b,
5b

3, 6

3d, 3e, 4a,
5b

6, 10

5b, 6a, 6b

2, 4,
6

1c, 3d, 4c

4, 6,
8

2c, 2b, 2e,
4a, 4b

6, 10

5b

4, 6,
10

6a, 6b, 6d,
6e

4, 6

4c, 4d, 5b, 5c

EV/Ekosystém
y:les

EV/Ekosystém
y: voda

-

DEN ZEMĚ

-

CESTA DO
PRAVĚKU

-

Při vycházkách pozorujeme
přírodu.
Pomáháme při úklidu.
Třídíme odpad.
Vyprávíme si o nebezpečí ohně
ve volné přírodě.
Povídáme si o chráněných a
ohrožených zvířatech a
květinách.
Besedujeme o pravěku.
Poznáváme a malujeme
prehistorická zvířata.
Sledujeme animované filmy o
pravěku.

EV/Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí:
odpady,
ochrana
přírody.

2, 4,
6, 10

3e, 4a, 6e,
6g

1, 3,
6, 10

1c

Cíle

Klíčové
kompetence

Průřezová
témata

1, 3,
5, 7

1b, 1c, 1d,
1e

OSV/Osobnost
ní rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí –
moje tělo

3, 4,
7, 10

6a, 6b

2.5 Člověk a jeho zdraví
Tématický
okruh

PÉČE O
NAŠE
TĚLO

NÁŠ
JÍDELNÍČEK

Formulace činnosti a její stručný
popis
- Seznamujeme se s našim
tělem.
- Na arch balícího papíru
obkreslujeme postavu
- Hrajeme hru – hlava,ramena,
kolena, palce.
- Zjišťujeme svoji hmotnost a
výšku.
- Vyprávíme si o významu
otužování a o zdravém životním
stylu.
- Zjišťujeme jak správně
relaxovat a odpočívat.
- Dodržujeme denní hygienu a
čistotu oděvu.
- Besedujeme o významu
hygieny.
- Ujasňujeme se hygienické
zásady při kašli, kýchání,
použití WC, stolování…
- Besedujeme o zásadách
zdravé výživy.
- Besedujeme o přírodních a
umělých vitamínech.
- Besedujeme o chování
v jídelně.

Akce

U LÉKAŘE
-

-

Povídáme si o dětských
nemocech.
Učíme se ošetřovat jednoduchá
zranění.
Zkoumáme obsah lékárničky.
Známe čísla lékařské pomoci.
Vyprávíme si o tom, jak
přecházet úrazům.
Sdělujeme si své zkušenosti
z pobytu v nemocnici, u
lékaře…
Hrajeme si na lékaře a
pacienta.
Překonáváme strach z lékaře
(zubní, …)
Procvičujeme svoje tělo.
Pečujeme o svůj zevnějšek.
Hrajeme si na kadeřnici.
Povídáme

PEČUJEME O
SVUJ
VZHLED

-

CO NÁS
MUŽE
OHROZIT

-

Učíme se bezpečnému chování
na ulici.

-

Chodíme do přírody.
Učíme se nové hry a soutěže
v přírodě.
Relaxujeme v přírodě.
Sportujeme v lese.
Cvičíme relaxační a
kompenzační cviky.
Stavíme sněhuláky.
Sáňkujeme, bobujeme.
Hrajeme hry na sněhu.
Seznamujeme se s pravidly
míčových her.
Připravujeme hry pro sportovní
odpoledne.
Sportujeme a hrajeme si na
hřišti.
Sportujeme v tělocvičně.

KAŽDODENNÍ
POBYT
VENKU

-

POHYBEM
KE ZDRAVÍ

-

2, 3,
4, 7

1d, 1e, 3d,
3e

1, 3,
4, 5

1b, 1d, 6b, 6f

2, 3,
7

1b, 2d, 3c,
3d

6, 7

3d, 4a, 4c,
4d, 4e
5e, 6c

7

4d, 5d, 6d

