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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ulice Hranická, 

ve znění platných dodatků od 1. 9. 2014 takto: 

1. Učební plán 

1.1. Do učebního plánu 2. stupně se doplňuje Další cizí jazyk – Německý jazyk do vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace s časovou dotací 2 hodiny týdně v 7. – 9. ročníku. 

1.2. Ve školním roce 2014/2015 bude vyučován Ruský jazyk v 9. ročníku 3 hodiny týdně a žáci si 

volí pouze jeden volitelný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně. 

1.3. Učební plán a přehled volitelných předmětů pro školní rok 2014/2015  je obsahem Přílohy č. 1 

tohoto dodatku. 

 

2. Učební osnovy 

2.1.  Učební osnovy – Německý jazyk  

Nově vypracovaná charakteristika, výstupy a učivo jsou obsahem Přílohy č. 2 tohoto 

dokumentu. 

2.2.Učební osnovy – Český jazyk 

Na základě obnovení učebnic pro Český jazyk a literaturu, dochází ke změně obsahu 

učebních bloků Literární výchova ve všech ročnících druhého stupně takto: 

Literární výchova 6. ročník: 

Můj domov 

- ….a to je ta krásná země…. 

- Otec vlasti 



- Učitel národů 

- Národ sobě 

- Bejvávalo 

Za dobrodružstvím: 

- V nebezpečí 

- V zahradě, v lese, na horách 

Nevšední příběhy 

- Ve škole, doma a mezi kamarády 

- Ve škole fantazie 

Literární výchova 7. ročník: 

Můj domov: 

- Chrám i tvrz 

- Svatý Václave 

- Žij pravdu 

- Běh na dlouhou trať 

Bylo, nebylo: 

- Odkud a kam 

- Byl jednou jeden 

- Ve zvířecím zrcadle 

- V cizí zemi 

Co nás zajímá: 

- O zvířatech a lidech 

- O sobě navzájem 

- Nápady literárního klauna 

- O našich dědech 

- O lidech a robotech 

Literární výchova 8. ročník: 

Můj domov a svět 

- Mozart a Praha 

- Dvořák v Americe 

- Cesty a návraty 

O bozích a lidech 

Ve službě bohu, králi a dámě 



Vyšla hvězda nad betlémem 

Sen, láska a smrt 

Šoa 

Čtu, čteš, čteme 

Literární výchova 9. ročník: 

Můj domov a svět 

- Být indiánem 

- Být v Americe českým básníkem 

Za literárními památkami 

- Z renesanční literatury 

- Od renesance k baroku 

- Z literárního klasicismu 

Krása je v pravdě 

- Realismus v literatuře 

Moderna 

- Prokletí básníci 

- Impresionismus 

- Naturalismus 

- Symbolismus a dekadence 

Avantgarda 

- Futurismus a dadaismus 

- Poetismus a surrealismus 

Neklidné 20. Století 

- 1. světová válka v literatuře 

- 2. světová válka v literatuře 

 

2.3. Učební osnovy – Přírodopis 

Na základě obnovení učebnic pro Přírodopis, došlo k úpravám učiva některých učebních 

bloků.  

6. ročník  

do učebního bloku Obecná biologie je doplněno učivo: 



- planeta Země 

- vztahy mezi organismy 

učební bloky Jednobuněčné organismy a Houby jsou spojeny do jednoho učebního bloku 

Přehled organismů včetně výstupů a je doplněno učivo: 

- řasy – stélka – šroubatka, žabí vlas 

- houby jedlé, nejedlé, jedovaté 

- lišejníky 

název učebního bloku Žahavci, ploštěnci je doplněn o hlísty a je doplněno učivo: 

- hlísti – cizopasníci rostlin a živočichů 

 

7. ročník 

učební blok Krytosemenné rostliny je přejmenován na Semenné rostliny a učivo 

nahosemenné rostliny je přesunuto do tohoto bloku včetně souvisejících výstupů 

9. ročník 

do učebního bloku Základy ekologie je doplněno učivo 

- přírodní  zdroje – nerostné suroviny, fosilní paliva, obnovitelné zdroje 

poslední blok Obecná biologie je zrušen včetně výstupů, ty jsou splněny v jiných blocích. 

 

2.4. Učební osnovy – Informatika 

9. ročník 

Do učebních osnov je nově zařazen učební blok Základy programování – Imagine Logo z důvodu 

zařazování nových programů do výuky. Byly zakoupeny učebnice a program pro tuto výuku. 

Nový výstup:  

 dokáže vytvářet pomocí syntaxe programu jednoduché prográmky s objekty 

Nové učivo: 

- základy algoritmizace 

- syntaxe programu 

- procedury 

- práce s více objekty 

                                  


