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IČ 44 940 351

Mgr. Martin Drietomský,  Mgr.Lenka FišbachováKontakty
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2  Charakteristika školy

2.1. Základní informace o škole, součásti školy

Základní škola

Jsme úplnou základní školou, která je umístěna od 1. do 9. ročníku v jedné školní budově na ulici Hranická 511.

Součástí školního areálu je sportovní hala a sportovní hřiště (asfaltová plocha na košíkovou, plocha na malou

kopanou, dráha na 60 m, doskočiště na skok daleký, běžecký ovál o délce tratě 250 m a oddělené hřiště pro děti

z mateřské školy). Zajišťujeme výuku žáků z Lipníku nad Bečvou a žáků z blízkého okolí. Kapacita školy je 300

žáků, naplněnost 66 %, průměrná naplněnost tříd je 22 žáků.

Školní jídelna

Jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Hranická, ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Jezernice.

Stravují se zde také studenti osmiletého městského gymnázia. Dále vyvařuje pro obyvatele penzionu, pro občany

v důchodovém věku města Lipník nad Bečvou, kterým město zajišťuje rozvoz stravy a pro cizí strávníky

z okolních firem. Je umístěna v Penzionu sociálních služeb na adrese Souhradní 1393 v Lipníku nad Bečvou.

Výdejna stravy

Je umístěna v hlavní budově ZŠ Hranická 511. Slouží ke stravování žákům a zaměstnancům Základní školy

a mateřské školy Hranická a studentům osmiletého městského gymnázia i cizím strávníkům z okolních firem.

Školní družina

Školní družina je k dispozici žákům 1.stupně od pondělí do pátku a to v době od 6,00 hodin do 7,40 hodin

a následně pak od 11,30 do 16,15 hodin. Jedná se o samostatně stojící budovu v areálu školy, která byla v r. 2010

plně zrekonstruovaná. Činnost školní družiny je v odpoledních hodinách vyprofilována do zájmových oblastí

podle požadavků dětí a rodičů.

Školní klub

Školní klub vyplňuje žákům, kteří čekají na odpolední vyučování, časový prostor od 11,30 do 13,30hodin. Při

školním klubu působí zájmové kroužky, které vedou zaměstnanci školy a externí pracovníci.

Mateřská škola

Děti jsou podle věku rozděleny do dvou tříd  a to na mladší a starší. Mateřská škola je součástí budovy základní

školy s vlastním vchodem a má k dispozici školní dvůr a dětské hřiště. Cílová kapacita po udělení výjimky je 56

dětí. Výdejna stravy je součástí MŠ a kapacitně odpovídá výdeji stravy pro všechny dětí.

2.2. Vybavení školy

Prostorové, technické a materiální podmínky

Škola je umístěna v jedné budově.  V budově školy je 9 tříd a 7 odborných učeben. Třídy 1. stupně prošly

rozsáhlou rekonstrukcí v r. 2006 v rámci stěhování 1. stupně z pavilonu Komenského sady a jsou vybaveny

novým moderním nábytkem a odpovídající didaktickou technikou. Všechny třídy jsou zasíťované s možností

připojit se na internet. Vyučování na druhém stupni probíhá v kmenových třídách. K dispozici jsou odborné

učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, informatiky, cizích jazyků a cvičná kuchyňka.

V suterénu školy se nachází keramická dílna a žákovské šatny.  V odborných učebnách jsou využívány počítače,

dataprojektory, interaktivní tabule, DVD přehrávače. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními

pomůckami, při výuce je využíván výukový software.  Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software

jsou průběžně doplňovány. Učitelé na obou stupních mají k dispozici kabinety a sborovnu, které jsou standardně

vybaveny počítači, tiskárnami a kopírkami.

Hygienické podmínky

K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu, sportovní areál a prostory školního dvora. K relaxaci

a odpočinku mohou žáci v době přestávek využívat prostory školního dvora a to vždy od jara do podzimu.  Ve

škole je umístěn nápojový mléčný automat. Samozřejmostí je kvalitní sociální zařízení v prostorách celé školy,

v areálu tělocvičny je rozšířeno o sprchy.

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru

Jedná se o malou školu, ve které výchovu a vzdělávání zajišťuje 15-20 vyučujících. Ve škole působí ředitel

školy, zástupce ředitele, odborně proškolený výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů.

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou odborně plně kvalifikovaní učitelé. Z hlediska počtu kvalifikovaně

vyučovaných hodin si škola rovněž udržuje velmi vysokou úroveň. Škola cíleně podporuje další vzdělávání

pedagogických pracovníků.

2.4. Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty:
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Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím školské rady, která aktivně zasahuje do dění školy. Školská rada je

šesti členná, je tvořena  2 zástupci jmenovanými zřizovatelem, 2 zástupci zvolenými z řad pedagogických

pracovníků a 2 zástupci zvolenými z řad rodičů žáků a prostřednictvím občanského sdružení ,,Sdružení rodičů

a  přátel školy“, které přispívá dětem na některé pro rodiče finančně náročné aktivity. Škola se zapojuje do aktivit

SRPŠ především při organizaci společenského večera. Rodiče jsou o činnosti školy informováni na webových

stránkách. Ve spolupráci s PPP a sociálním odborem MěÚ Lipník nad Bečvou se snažíme řešit případné

problémy žáků. Spolupracujeme s obcí, se Střediskem volného času, Městskou knihovnou. Akcí pořádých těmito

organizacemi se aktivně účastními, případně se podílíme na organizaci.

2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Na škole probíhají školní projekty, na kterých spolupracují učitelé různých předmětových komisí. Každoročně se

konají lyžařské a plavecké kurzy, kurzy bruslení, adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, pobyty v přírodě,odborné

exkurze, dílničky. Mezi ty dlouhodobé patří projekt zaměřený na environmentální výchovu, v rámci kterého

dochází k postupným úpravám školního dvora, tak aby umožnoval výuku přírodovědných předmětů v přírodě.

V současné době nejsme zapojeni do žádného mezinárodního projektu.

Plán EVVO

Plán  EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou,

provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat znalosti, dovednosti ve

vztahu k životnímu prostředí. Prostřednictvím plánu chce naše škola vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí,

pochopení vztahu člověka k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, kterou je člověk součástí. Vlastním

dobrým příkladem chceme působit i na ostatní obyvatele naší obce a kraje. Vedeme žáky k potřebě uvědomit si,

že člověk je součástí přírody a jeho chování ovlivňuje budoucnost stavu naší planety.

Plán prolíná výukou mnoha předmětů, ve kterých mají žáci pochopit svět v souvislostech, naučit se být

ohleduplný k okolí a být odpovědný za své činy. Zaměstnanci školy se zapojují do realizace tohoto programu

a jsou tak dobrým příkladem všem žákům. Plán je plněn postupně během roku, může být upravován podle potřeb

školy, doplňován o nové aktivity a poznatky.

Metody a formy plnění plánu EVVO:

- pracovní prostředí (dostatečné osvětlení, větrání, výzdoba ve třídách i na chodbách je většinou ve spolupráci

s dětmi a vyhovuje jejich potřebám)

- atmosféra školy (přátelská, pozitivní žáci mají možnost diskutovat mezi sebou i s učiteli a ostatními

zaměstnanci)

- péče o přírodu uvnitř školy i v jejím okolí (úprava školního dvoru)

- stravování (je v souladu se zásadami zdravé výživy)

- školní výlety (jsou většinou směřovány do blízkého okolí a mají sloužit k poznání našeho kraje)

- projekty s tématikou životního prostředí

- vzdělávací přednášky

- exkurze

- vycházky do přírody a okolí školy

- využívání PR Škrabalka

Zařazení programu EVVO do vzdělávacího procesu:

- témata týkající se vztahu člověka a přírody lze většinou velmi dobře zařadit do všech předmětů ve všech

ročnících

- zařazení těchto témat je nejvhodnější v předmětech: občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, 

zeměpis, dějepis

Aktivity pro žáky:

- EXKURZE - do místních podniků ( s cílem seznámit se s jejich provozem, důsledky činnosti těchto podniků

pro okolí a životní prostředí), do čističky vod, dokomunitní kompostárny atd.

          - Sluňákov – centrum ekologických programů

          - hvězdárna – Valašské Meziříčí, Brno

          - muzeum J.A.Komenského v Přerově

          - Lesní pedagogika Valšovice

          - přírodní skanzen Příkazy

 

- KRAJINA ZA ŠKOLOU (seznámení se s krajinou kolem školy, zejména poznávání chráněných druhů

živočichů vyskytujících se v PR Škrabalka)

- SBĚROVÉ AKCE (děti během celého roku sbírají starý papír)

- TŘÍDĚNÍ ODPADÚ (ve škole jsou umístěny kontejnery na plastové lahve)

- SOUTĚŽE ( školní soutěže s tématikou poznávání rostlin a živočichů, postupové soutěže s ekologickou

tématikou – Bios Přerov, výtvarné soutěže)

- DEN ZEMĚ (projektový den zaměřený na tvorbu pozitivního a uvědomělého vztahu k přírodě a poznávání

organismů našeho kraje , součástí je jarní úklid přírody)
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Vzdělávací
program RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech:

3  Charakteristika ŠVP

3.1. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Škola se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Cílem je rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl

samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit  jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání přiměřené jeho

věku. Chceme budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřujeme se

na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, rozšiřující učivo budeme zařazovat podle schopností žáků.

Priority vzdělávacího programu:

    •  výchova aktivních, samostatných, odpovědných a sebevědomých žáků

    •  rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace

    •  tvorba mezilidských vztahů, výchova k toleranci

Prostředky k dosažení priorit:

    •  používání moderních vyučovacích a výchovných metod, projektové vyučování, práce s internetem,

integrované vyučování

    •  diskuse o problémech

    •  rozšíření nabídky volitelných předmětů

    •  posilování mezipředmětových vztahů

    •  realizace školních projektů zaměřených na rozvoj osobnosti, poznávání svého kraje, jeho historie

i současnosti, environmentální výchovu

    •  zavedení výuky výpočetní techniky od 5.ročníku, na druhém stupni ve všech ročnících 

    •  využití informatiky v aplikované podobě

    •  nabídka výuky dvou cizích jazyků

    •  posílení časové dotace výuky cizích jazyků, zejména angličtiny

    •  nabídka zájmové činnosti

    •  podpora sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu

    •  účast na různých soutěžích, kde mají žáci možnost rozvíjet a prezentovat vlastní schopnosti a nadání

3.2.Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělávání žák:

    •  vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní

učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

    •  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá

v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

    •  operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků

poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní,

společenské a sociokulturní jevy

    •  samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich

závěry pro využití v budoucnosti

    •  poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy

bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého

učení a diskutuje o nich

Učitel

    •  zadává žákům úkoly, které umožňují volbu různých postupů, vede žáky k vlastnímu řešení úkolů,

klade otevřené otázky

    •  klade důraz na přiměřenost obsahu učiva,diferencuje úkoly podle úrovně žáků

    •  pomáhá objevit a uplatňovat individuální formy učení se, využívá práci s chybou

    •  vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací
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    •  učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

    •  pěstuje návyky k celoživotnímu učení,vede ke vzdělávání i mimo vyučování

    •  umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů

Na úrovni základního vzdělávání žák:

    •  vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí

o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního

úsudku a zkušeností

    •  vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá

získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným

nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

    •  samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů,

přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací

    •  ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo

nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

    •   kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Učitel

    •  využívá úlohy rozvíjející tvořivost, zařazuje metody, které vedou žáky k vlastním řešením a závěrům

    •  vede žáky k plánování postupů řešení podle jejich schopností

    •  učí žáky jak formulovat hypotézy a jak ověřovat jejich pravdivost

    •  rozvíjí u žáků schopnost představit si různé situace, porovnat je s obdobnými problémy a vybrat

závěrečné řešení, které jsou schopni ve skupině obhájit

Kompetence komunikativní

Na úrovni základního vzdělávání žák:

    •   formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle

a kultivovaně v písemném i ústním projevu

    •  naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

    •  rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji

a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

    •  využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním

světem

    •  využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití

a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Učitel

    •  vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci, společně s žáky vytváří zásady diskuse, navozuje

pozitivní atmosféru

    •  podporuje u žáků schopnost naslouchat, zaujmout stanovisko, vyjádřit myšlenky souvisle

a kultivovaně v písemném i ústním projevu

    •  podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit a dále využívat

Kompetence sociální a personální

Na úrovni základního vzdělávání žák:

    •  účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na

základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

    •   podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými

lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

    •  přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při

řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si

druzí lidé myslí, říkají a dělají

    •  vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá

a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Učitel

    •  umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel skupinové práce, důsledně vyžaduje jejich
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dodržování 

    •  zdůrazňuje spolupráci žáků, vede k respektování práce jiných, k ohleduplnosti, k odpovědnosti za

společně vykonanou práci

    •  učí žáky využívat kritické hodnocení

    •  vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské

Na úrovni základního vzdělávání žák:

    •  respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních

lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

    •  chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv

a povinností ve škole i mimo školu

    •  rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se

zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

    •  respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj

k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

    •  chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní

prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Učitel

    •  podporuje program bezpečné školy, pomáhá při odhalování a řešení šikany

    •  reflektuje ve výuce společenské dění, přírodní dění

    •  vede žáky k tolerantnosti, schopnosti empatie, ke studiu různých názorů lišících se od jejich vlastních

    •  pomáhá žákům vybrat správné modely chování v krizových situacích, vede k ochraně zdraví

    •  učí žáky orientovat se v problematice ochrany životního prostředí

    •  pěstuje u žáků význam kulturního i historického dědictví

    •  podporuje nadané žáky v oblasti umění, kultury, sportu

Kompetence pracovní

Na úrovni základního vzdělávání žák:

    •   používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti

a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

    •  přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti

a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí

i ochrany kulturních a společenských hodnot

    •  využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své

přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

    •  rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění

podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání

Učitel

    •  vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení, k udržování

pořádku na pracovním místě

    •  vytváří u žáků pracovní návyky, dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

    •  vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

    •  klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

    •  učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti, využívá mezipředmětové vztahy

    •  pomáhá žákům v orientaci jejich budoucího povolání

3.3. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

        Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování

v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního

učiva do hloubky, především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci

vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh

a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Ve vyučovacích předmětech jsou jim zadávány náročnější

samostatné práce, jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší

nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině –

mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň . Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější

práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, zúčastňují se výtvarných soutěží.

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení různých pohybových aktivit, především těch, kde žák

projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni.
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Usměrňujeme tyto žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům,

k toleranci, ochotě pomáhat slabším.

3.4.  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   Na naší škole integrujeme žáky se specifickými poruchami učení nebo chování a žáky se sociálním

znevýhodněním do běžných tříd. Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, které

jsou zpracovány třídním učitelem, pověřeným učitelem, zástupcem pedagogicko-psychologické poradny, rodiči,

příp. dalšími odborníky. Schvaluje ho ředitel školy. Při způsobu ověřování znalostí i formy hodnocení přihlížíme

k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí nebo doporučujeme hodnotit žáka širším slovním hodnocením, pokud

s ním rodiče projeví souhlas.

3.4.1. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci žáka na základě lékařského

a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, možnost

asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně

technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.)

i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště

dítěte a tak dále).

Za nezbytnou považujeme spolupráci s odborným pracovištěm:

- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka (možnost přednášek a konzultací

vztahujícím se k postižení žáka)

- dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce

- pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu

- vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev)

- zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek

- zajištění odborné literatury

Žáci se speciálními poruchami učení

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na

vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti

zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují učitelé podle druhu postižení (na 2. stupni). Každý týden

probíhají vyučovací hodiny pravidelné nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-

psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost

zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu

školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci

zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno

vyučujícího, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme

s tolerancí. Uplatňujeme individuální přístup, odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální

tempo, posilujeme motivaci.

Žáci s poruchami chování

Aby tito žáci co nejúspěšněji naplnili školní vzdělávací program školy, kterou navštěvují, je nutné diferencovat

výchovně vzdělávací postupy, formy a metody výchovné a vzdělávací práce. Jedná se o žáky hyperaktivní,

popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou

nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást

zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu

k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo

vyučování s tímto žákem. Škola v těchto případech zajistí možnost změn v uspořádání třídy pro skupinové

vyučování a výchovné činnosti, širší možnosti sportovního vyžití k uvolnění psychického a fyzického napětí,

stanovený režim dne.

Žáci zrakově a sluchově postižení

Vzdělávání žáků zrakově či sluchově postižených bude probíhat ve třídách formou individuální integrace. Žáci se

budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích

plánů.

V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální

péče – zejména:

- prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených

- zraková a sluchová stimulace

- práce s optickými pomůckami

- logopedická péče

- zdravotní tělesná výchova

Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán
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daného ročníku ve spolupráci se SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta,

který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci

s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči

postiženého žáka.

Žáci tělesné postižení

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách formou individuální integrace. Žáci se budou

vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve

spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající

se např. přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově,

pracovních činnostech, případně v ostatních vyučovacích předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné

požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí,

bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky

a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka

předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.

3.4.3 Žáci se zdravotním

znevýhodněním                                                                                                                                                           

                                                 Jsou to žáci zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, s lehčími zdravotními

poruchami vedoucí k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání. Při vzdělávání těchto

žáků postupujeme dle doporučení lékaře, případně dalších specialistů. S diagnostikou žáka se seznámí všichni

vyučující, je stanoven způsob hodnocení žáka. Žák může být úplně nebo částečně uvolněn  z tělesné výchovy na

základě žádosti zákonných zástupců a doporučení lékaře. Žákům je umožněna ve zvýšené míře relaxace, dbáme

na jejich nepřetěžování.

3.4.3. Žáci se sociálním znevýhodněním

Jsou to žáci z různých menšin u nás žijících, nebo žáci přicházejících k nám v rámci migrace. Někteří z těchto

žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy. Mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci

z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi

sociálně patologickými jevy, jako je např. zneužívání návykových látek apod. Proto je nezbytné i všem těmto

žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem je nedostatečná znalost jazyka.

Prvořadou pozornost u těchto žáků je nutné věnovat osvojení českého jazyka, zajistit možnost získávat takové

informace, které jim umožní budování své vlastní identity. Je potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými

materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti. Cílem školy musí být integrace žáků z odlišného

kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti

v majoritní společnosti. V rámci možností škola vypracuje pro tyto žáky individuální vzdělávací programy, které

jim maximálně vyhovují.

Škola zajistí:

- učitele, případně asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná

- volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě i škole příznivé společenské klima

- individuální péči

- odlišné metody a formy práce

- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu

- spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, příp. s dalšími odborníky

3.5. Etická výchova

Etická výchova je na naší škole naplňována formou integrace do výuky. V Českém jazyce se žáci zdokonalují

v písemném i mluveném projevu a učí se vzájemně naslouchat, v cizím jazyce procvičují komunikaci v běžných

každodenních situacích. Prvouka, Občanská výchova jsou předměty, jejichž součástí jsou témata týkající se

rodiny, obce, regionu, státu, témata zaměřená na vztahy mezi lidmi, řešení problémů,ochranu přírody, partnerství.

V Přírodovědě a Přírodopisu se probírají témata související s rodičovstvím, sexuálním chováním. Výchova ke

zdraví se zaměřuje na zdravý způsob života a péči o zdraví a prevenci, na osobnostní a sociální rozvoj. Ve

výchovách mají žáci prostor k projevování svých emocí, pocitů, nálad, k vytváření kreativních prací.

3.6. Začlenění průřezových témat

      Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného

světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná

nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do různých

vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti

a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.
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Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník falseMy town

falseA sunny day

8. ročník falseHome and Away
falseTomorrow's world
falseWhat was happening
falseLondon

9. ročník falsePeople in our lives

Český jazyk a literatura
1. ročník falseČtení

falsePsaní

2. ročník falseČtení
falseSloh

3. ročník falseČtení
falseMluvnice
falseSloh

4. ročník falseMluvnice
falseČtení
falseSloh

5. ročník falseČtení
falseSloh
falseMluvnice

6. ročník falseSloh a komunikace

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
1. ročník falseGeometrie

falseAritmetika

2. ročník falseAritmetika
falseGeometrie

3. ročník falseAritmetika
falseGeometrie

4. ročník falseAritmetika
falseGeometrie

5. ročník falseGeometrie
falseAritmetika

7. ročník falseCelá čísla
falseRacionální čísla
falsePoměr, přímá a nepřímá úměrnost
falseProcenta

8. ročník falseDruhá mocnina a odmocnina
falsePythagorova věta
falseRovnice kolem nás

9. ročník falseVýrazy
falseRovnice s neznámou ve jmenovateli
falseSoustavy rovnic
falseFunkce
falseFinanční matematika
falsePodobnost
falseTělesa

Informatika
8. ročník falseMS EXCEL

9. ročník falseTworba WWW

Fyzika
falseElektrický náboj a elektrické pole

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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falseElektrický proud
falseElektromagnetické jevy
falseOptika
falseJaderná energie
falsePolovodiče
falseZemě a vesmír

Chemie
falseUhlovodíky
falseDeriváty uhlovodíků
falseOrganické sloučeniny - přírodní látky
falseChemie a společnost

Prvouka
1. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy a domova

falseProměny přírody na podzim
falseČlověk a rodina
falseProměny přírody v zimě
falseProměny přírody na jaře
falsePráce lidí, dětí, rok a kalendář
falseProměny přírody v létě

2. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy
falseProměny přírody na podzim
falseProměny přírody v zimě
falseČlověk a rodina
falseProměny přírody na jaře
falseProměny přírody v létě

3. ročník falsePrvouka - domov
falseKrajina kolem nás
falseVlastnosti látek a měření
falseNeživá příroda
falseŽivá příroda
falseČlověk

Hudební výchova
2. ročník falseVokální činnosti

falseHudebně pohybové činnosti
falsePoslechové činnosti

3. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti
falsePoslechové činnosti

4. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

falsePoslechové činnosti

5. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti
falsePoslechové činnosti

6. ročník falseVokální činnosti
falseInstrumentální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti
falsePoslechové činnosti

7. ročník falseVokální činnosti
falsePoslechové činnosti

8. ročník falseVokální činnosti
falseInstrumentální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

9. ročník falseVokální činnosti
falseInstrumentální činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti

falsePráce dekorativní a prostorové
falseSvět dětské fantazie

2. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti
falseSvět dětské fantazie

3. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti
falseSvět dětské fantazie

4. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti
falseSvět dětské fantazie

5. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti
falseSvět dětské fantazie

6. ročník falseKresba
falseMalba

7. ročník falseBarva

8. ročník falseStínování
falseFantazie
falseBarva

Výchova ke zdraví
6. ročník falseOsobnostní rozvoj

Tělesná výchova
1. ročník falseSportovní hry

2. ročník falseSportovní hry
falsePlavání

3. ročník falseSportovní hry

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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falsePlavání

4. ročník falseSportovní hry

5. ročník falseSportovní hry

6. ročník falseAtletika

8. ročník falseAtletika
falseHázená - dívky
falseGymnastika

9. ročník falseAtletika
falseGymnastika

Pracovní výchova
1. ročník falsePráce s drobným materiálem

falsePráce montážní a demontážní
falsePráce pěstitelské

2. ročník falsePráce pěstitelské
falsePráce montážní a demontážní
falsePráce s drobným materiálem

3. ročník falsePráce s drobným materiálem
falsePráce montážní a demontážní
falsePráce pěstitelské

4. ročník falsePráce s drobným materiálem
falsePráce montážní a demontážní
falsePráce pěstitelské

5. ročník falsePráce s drobným materiálem
falsePráce montážní a demontážní
falsePráce pěstitelské

7. ročník falseStravování v přírodních podmínkách

Výtvarné techniky
falsePlošná tvorba
falseProstorová tvorba

8. ročník falsePlošná tvorba
falseProstorová tvorba

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Rozvoj schopností poznávání

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník falseSports time

Český jazyk a literatura
6. ročník falseSloh a komunikace

Sebepoznání a sebepojetí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Občanská výchova
6. ročník falseČlověk jako jedinec

7. ročník falseČlověk jako jedinec

8. ročník falseČlověk jako jedinec

9. ročník falseČlověk jako jedinec

Hudební výchova
3. ročník falseVokální činnosti

4. ročník falseVokální činnosti

5. ročník falseVokální činnosti

6. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

8. ročník falseHudebně pohybové činnosti

9. ročník falseHudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
2. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

3. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

4. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

5. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

6. ročník falseFantazie

8. ročník falseFantazie

9. ročník falseSmyslové vnímání

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

falseZdravý životní styl
falseOsobnostní rozvoj

7. ročník falseVztahy mezi lidmi
falseOsobnostní rozvoj

Tělesná výchova
2. ročník falseZdraví a bezpečnost

6. ročník falseAtletika

Sebepoznání a sebepojetí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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falseGymnastika
falseFlorbal
falseSoftbal
falsePřehazovaná -  dívky
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseAtletika
falseHázená
falseKošíková
falseGymnastika
falseFlorbal - dívky
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseAtletika
falseKošíková
falseHázená - dívky
falseGymnastika

9. ročník falseAtletika
falseGymnastika

Pracovní výchova
7. ročník falseVelikonoční inspirace, jarní zelenina

8. ročník falseMožnosti vzdělávání
falseVolba profesní orientace
falseZaměstnání

9. ročník falseTrh práce
falseStřední školy a učiliště
falsePodnikání

Sportovní výchova
8. ročník falseAtletika

falseSportovní hry

9. ročník falseAtletika
falseSportovní hry

Výtvarné techniky
7. ročník falsePlošná tvorba

falseProstorová tvorba

8. ročník falsePlošná tvorba
falseProstorová tvorba

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Sebepoznání a sebepojetí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník falseBe healthy

Český jazyk a literatura
3. ročník falsePsaní

4. ročník falsePsaní

5. ročník falsePsaní

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
3. ročník falseGeometrie

4. ročník falseGeometrie

5. ročník falseGeometrie

Občanská výchova
6. ročník falseČlověk jako jedinec

7. ročník falseČlověk jako jedinec

8. ročník falseČlověk jako jedinec

9. ročník falseČlověk jako jedinec

Hudební výchova
7. ročník falseInstrumentální činnosti

8. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
1. ročník falseOrganizace práce a bezpečnost

2. ročník falseOrganizace práce a bezpečnost
falsePráce dekorativní a prostorové

3. ročník falseOrganizace práce a bezpečnost
falsePráce dekorativní a prostorové

4. ročník falseOrganizace práce a bezpečnost
falsePráce dekorativní a prostorové

5. ročník falseOrganizace práce a bezpečnost
falsePráce dekorativní a prostorové

Výchova ke zdraví
6. ročník falseZdravý životní styl

Seberegulace a sebeorganizace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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falseOsobnostní rozvoj

7. ročník falseOsobnostní rozvoj

Tělesná výchova
3. ročník falseGymnastika

falseAtletika
falseSportovní hry
falsePlavání

4. ročník falseGymnastika
falseAtletika
falseSportovní hry

5. ročník falseGymnastika
falseAtletika
falseSportovní hry

6. ročník falseFlorbal
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseHázená
falseKošíková
falseFlorbal - dívky
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseAtletika
falseKošíková
falseHázená - dívky

9. ročník falseAtletika
falseGymnastika
falseKošíková
falseHázená

Pracovní výchova
1. ročník falsePráce s drobným materiálem

2. ročník falsePráce s drobným materiálem

3. ročník falsePráce s drobným materiálem

4. ročník falsePráce s drobným materiálem

5. ročník falsePráce s drobným materiálem

7. ročník falseStravování v přírodních podmínkách

8. ročník falseMožnosti vzdělávání
falseVolba profesní orientace
falseZaměstnání

9. ročník falseTrh práce
falseStřední školy a učiliště

Sportovní výchova
8. ročník falseSportovní hry

Seberegulace a sebeorganizace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník falseAtletika
falseSportovní hry

Výtvarné techniky
8. ročník falsePlošná tvorba

falseProstorová tvorba

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Seberegulace a sebeorganizace

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník falseBe healthy

Český jazyk a literatura
3. ročník falseČtení

falseMluvnice
falseSloh
falsePsaní

4. ročník falseČtení
falseSloh
falsePsaní

5. ročník falseČtení
falseSloh
falsePsaní

9. ročník falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace

Přírodopis
8. ročník falseŘízení organismu

Občanská výchova
9. ročník falseČlověk jako jedinec

Hudební výchova
1. ročník falseVokální činnosti

falsePoslechové činnosti

2. ročník falseVokální činnosti
falsePoslechové činnosti

3. ročník falseVokální činnosti
falsePoslechové činnosti

Psychohygiena

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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4. ročník falseVokální činnosti
falsePoslechové činnosti

5. ročník falseVokální činnosti
falsePoslechové činnosti

6. ročník falseVokální činnosti
falseInstrumentální činnosti

8. ročník falseVokální činnosti

Výtvarná výchova
6. ročník falseFantazie

falseBarvy

9. ročník falseSmyslové vnímání

Výchova ke zdraví
6. ročník falseZdravý životní styl

7. ročník falseVztahy mezi lidmi
falseZdravý životní styl
falseOsobnostní rozvoj

Tělesná výchova
1. ročník falseGymnastika

falseAtletika
falseSportovní hry
falseZdraví a bezpečnost

2. ročník falseZdraví a bezpečnost
falseGymnastika
falseAtletika
falseSportovní hry
falsePlavání

3. ročník falseZdraví a bezpečnost
falseGymnastika
falseAtletika
falseSportovní hry
falsePlavání

4. ročník falseZdraví a bezpečnost
falseGymnastika
falseAtletika
falseSportovní hry

5. ročník falseZdraví a bezpečnost
falseGymnastika
falseAtletika
falseSportovní hry

Pracovní výchova
falsePráce montážní a demontážní

Psychohygiena

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

7. ročník falseVelikonoční inspirace, jarní zelenina

8. ročník falseZaměstnání

9. ročník falseStřední školy a učiliště

Sportovní výchova
7. ročník falseAtletika

8. ročník falseAtletika

9. ročník falseAtletika
falseSportovní hry

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Psychohygiena

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník falseMy town

falseMy free time

6. ročník falseMy world
falseTime
falsePeople

7. ročník falseIntroduction
falseMy life
falseAnimals

8. ročník falseHome and Away
falseHaving fun
falseTomorrow's world
falseWhat was happening
falseLondon

9. ročník falsePeople in our lives

Český jazyk a literatura
6. ročník falseSloh a komunikace

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Fyzika
falseElektrický proud

Kreativita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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falseElektromagnetické jevy

Občanská výchova
7. ročník falseČlověk jako jedinec

9. ročník falseČlověk ve společnosti

Hudební výchova
6. ročník falseVokální činnosti

falseInstrumentální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

8. ročník falseVokální činnosti

9. ročník falseHudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
3. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti

4. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti

5. ročník falseVýtvarné vyjadřování skutečnosti

6. ročník falseKresba

7. ročník falseKresba
falseEmoce
falseFantazie
falseOriginalita
falseVztahy

8. ročník falseGrafika
falseFantazie
falseMalba

9. ročník falseSkupinová práce
falseProstor

Tělesná výchova
6. ročník falseGymnastika

falseFlorbal
falseSoftbal
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseAtletika
falseKošíková
falseGymnastika
falseFlorbal - dívky
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseKošíková
falseHázená - dívky
falseGymnastika
falseFlorbal

Kreativita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník falseGymnastika
falseKošíková

Pracovní výchova
4. ročník falsePráce s drobným materiálem

5. ročník falsePráce s drobným materiálem

7. ročník falsePříprava stravy
falseVelikonoční inspirace, jarní zelenina

Sportovní výchova
falseAtletika
falseSportovní hry

8. ročník falseSportovní hry

9. ročník falseSportovní hry

Výtvarné techniky
7. ročník falsePlošná tvorba

falseProstorová tvorba

8. ročník falsePlošná tvorba
falseProstorová tvorba

Ruský jazyk
7. ročník falseAzbukové období

Pokryto předmětem

Výchova ke zdraví

Kreativita

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

falseFamily
falseClothes

4. ročník falseHello
falseFunny faces
falseFamily photos
falseSuperstar clothes
falseMy favourite things

5. ročník falseHello again
falseSports time
falseWhat´ s in the house
falseMy town
falseSpace school
falseMy free time
falseStone soup

Poznávání lidí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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6. ročník falseHello
falseCommunication
falseMy world
falsePlaces
falsePeople

7. ročník falseIntroduction
falseMy life

8. ročník falseIntroduction
falseHome and Away
falseHaving fun
falseLondon

9. ročník falseIntroduction
falsePeople in our lives
falseLifestyles

Český jazyk a literatura
5. ročník falseSloh

6. ročník falseSloh a komunikace

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Informatika
8. ročník falseMS EXCEL

Chemie
9. ročník falseChemie a společnost

Prvouka
1. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy a domova

2. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy
falseČlověk a rodina

3. ročník falsePrvouka - domov
falseČlověk

Hudební výchova
1. ročník falseHudebně pohybové činnosti

2. ročník falseHudebně pohybové činnosti

Poznávání lidí
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3. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

4. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

5. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

6. ročník falsePoslechové činnosti

7. ročník falseVokální činnosti
falsePoslechové činnosti

9. ročník falseVokální činnosti

Výtvarná výchova
7. ročník falseKresba

falseEmoce
falseVztahy

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

Tělesná výchova
falseAtletika
falseGymnastika
falseFlorbal
falseSoftbal
falsePřehazovaná -  dívky
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseAtletika
falseHázená
falseKošíková
falseFlorbal - dívky
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseAtletika
falseKošíková
falseHázená - dívky
falseFlorbal

9. ročník falseAtletika
falseGymnastika
falseKošíková
falseHázená

Pracovní výchova
7. ročník falseVánoční pečivo

Sportovní výchova
8. ročník falseSportovní hry

Poznávání lidí
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9. ročník falseSportovní hry

Ruský jazyk
7. ročník falseAzbukové období

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Poznávání lidí

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

5. ročník falseBe healthy
falseStone soup

6. ročník falsePeople

8. ročník falseIntroduction
falseHome and Away
falseWhat was happening
falseLondon

9. ročník falsePeople in our lives

Český jazyk a literatura
5. ročník falseSloh

6. ročník falseSloh a komunikace

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
3. ročník falseAritmetika

4. ročník falseAritmetika

5. ročník falseAritmetika

Přírodopis
8. ročník falseRozmnožování a vývoj jedince

Prvouka
1. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy a domova

falseČlověk a rodina

Mezilidské vztahy
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falsePráce lidí, dětí, rok a kalendář

2. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy
falseČlověk a rodina

3. ročník falsePrvouka - domov
falseVlastnosti látek a měření
falseČlověk

Občanská výchova
7. ročník falseČlověk ve společnosti

8. ročník falseČlověk ve společnosti

9. ročník falseČlověk ve společnosti

Hudební výchova
1. ročník falseVokální činnosti

falseInstrumentální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

2. ročník falseInstrumentální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

3. ročník falseVokální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

4. ročník falseVokální činnosti
falseInstrumentální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

5. ročník falseVokální činnosti
falseInstrumentální činnosti
falseHudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova
7. ročník falseVztahy

9. ročník falseSkupinová práce
falseProstor

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

7. ročník falseVztahy mezi lidmi
falseZdravý životní styl
falseOsobnostní rozvoj

Tělesná výchova
1. ročník falseSportovní hry

2. ročník falseZdraví a bezpečnost
falseSportovní hry
falsePlavání

3. ročník falseSportovní hry
falsePlavání

Mezilidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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4. ročník falseSportovní hry

5. ročník falseSportovní hry

6. ročník falseFlorbal
falseSoftbal
falsePřehazovaná -  dívky
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseHázená
falseKošíková
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseKošíková
falseHázená - dívky
falseFlorbal

9. ročník falseHázená

Pracovní výchova
7. ročník falseVánoční pečivo

Sportovní výchova
falseAtletika
falseSportovní hry

9. ročník falseSportovní hry

Výtvarné techniky
7. ročník falsePlošná tvorba

falseProstorová tvorba

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Mezilidské vztahy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

falseListen please
falseNumbers
falseToys
falseFamily
falseAnimals
falseBody
falseColours
falseClothes
falseAlphabet

4. ročník falseHello

Komunikace
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falseThe TV show
falseSuper pets
falsePirates
falseFunny faces
falseFamily photos
falseThe body rap
falseSuperstar clothes
falseBug café
falseMy favourite things
falseGoodbye, Superstars

5. ročník falseHello again
falseSports time
falseWhat´ s in the house
falseBe healthy
falseMy town
falseA sunny day
falseSpace school
falseMy free time
falseStone soup

6. ročník falseGetting started
falseCommunication
falseMy world
falseTime
falsePlaces
falsePeople

7. ročník falseIntroduction
falseMy life
falseAnimals
falseDoctors
falseFood

8. ročník falseIntroduction
falseHome and Away
falseHaving fun
falseTomorrow's world
falseWhat was happening
falseLondon

9. ročník falseIntroduction
falsePeople in our lives
falseLifestyles

Český jazyk a literatura
1. ročník falseČtení

Komunikace
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2. ročník falseMluvnice
falseSloh

3. ročník falseMluvnice
falseSloh

4. ročník falseMluvnice
falseSloh

5. ročník falseSloh
falseMluvnice

6. ročník falseVýklady o českém jazyce
falseZvuková stránka českého jazyka

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseNauka o tvoření slov
falseSloh a komunikace

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
1. ročník falseAritmetika

2. ročník falseAritmetika

3. ročník falseAritmetika

4. ročník falseAritmetika

5. ročník falseAritmetika

Informatika
9. ročník falseTworba WWW

Prvouka
1. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy a domova

falseČlověk a rodina
falseProměny přírody v zimě
falseProměny přírody na jaře

3. ročník falsePrvouka - domov
falseVlastnosti látek a měření
falseČlověk

Občanská výchova
8. ročník falseČlověk ve společnosti

9. ročník falseČlověk ve společnosti

Komunikace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hudební výchova
5. ročník falseVokální činnosti

Výtvarná výchova
falsePráce dekorativní a prostorové

9. ročník falseSkupinová práce
falseProstor

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

7. ročník falseVztahy mezi lidmi

Tělesná výchova
1. ročník falseSportovní hry

2. ročník falseZdraví a bezpečnost
falseSportovní hry

3. ročník falseSportovní hry

4. ročník falseSportovní hry

5. ročník falseSportovní hry

6. ročník falseFlorbal
falseSoftbal
falsePřehazovaná -  dívky
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseHázená
falseKošíková
falseFlorbal - dívky
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseKošíková
falseHázená - dívky
falseFlorbal

9. ročník falseKošíková
falseHázená

Pracovní výchova
1. ročník falsePráce montážní a demontážní

2. ročník falsePráce montážní a demontážní

3. ročník falsePráce montážní a demontážní

4. ročník falsePráce montážní a demontážní
falsePříprava pokrmů

5. ročník falsePráce montážní a demontážní
falsePříprava pokrmů

7. ročník falsePříprava stravy

8. ročník falseZaměstnání

Komunikace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
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Sportovní výchova
7. ročník falseAtletika

falseSportovní hry

8. ročník falseSportovní hry

9. ročník falseSportovní hry

Výtvarné techniky
7. ročník falsePlošná tvorba

8. ročník falsePlošná tvorba
falseProstorová tvorba

Ruský jazyk
7. ročník falseAzbukové období

9. ročník falseZdokonalování řečových dovedností

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Komunikace

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseListen please

falseNumbers
falseToys
falseFamily
falseAnimals
falseColours
falseClothes

4. ročník falseThe TV show
falseSuper pets
falsePirates
falseFunny faces
falseFamily photos
falseThe body rap

5. ročník falseHello again
falseSports time
falseWhat´ s in the house
falseBe healthy
falseMy town
falseA sunny day
falseSpace school

6. ročník falseMy world

7. ročník falseIntroduction

Kooperace a kompetice
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falseAnimals

8. ročník falseIntroduction
falseHome and Away
falseHaving fun
falseTomorrow's world
falseLondon

9. ročník falseIntroduction
falsePeople in our lives
falseLifestyles

Český jazyk a literatura
3. ročník falseMluvnice

4. ročník falseMluvnice

5. ročník falseSloh
falseMluvnice

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
5. ročník falseAritmetika

Fyzika
6. ročník falseMěření fyzikálních veličin

falseMagnetické pole el.proudu

7. ročník falsePohyb tělesa
falseOtáčivé účinky síly
falseTření

9. ročník falseElektrický proud
falseOptika
falsePolovodiče

Výtvarná výchova
3. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

4. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

5. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

9. ročník falseSkupinová práce

Kooperace a kompetice
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falseProstor

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

7. ročník falseVztahy mezi lidmi

Tělesná výchova
6. ročník falseFlorbal

falseSoftbal
falsePřehazovaná -  dívky
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseKošíková
falseFlorbal - dívky
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseKošíková
falseHázená - dívky
falseFlorbal

9. ročník falseKošíková
falseHázená

Pracovní výchova
6. ročník falseBezpečnost a hygiena práce na pozemku

7. ročník falsePříprava stravy
falseNákup a skladování
falseStravování v přírodních podmínkách

Sportovní výchova
8. ročník falseSportovní hry

9. ročník falseSportovní hry

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Kooperace a kompetice

Integrace do výuky

Anglický jazyk
8. ročník falseLondon

Český jazyk a literatura
4. ročník falseMluvnice

falseSloh

5. ročník falseSloh
falseMluvnice

6. ročník falseTvarosloví

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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7. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
2. ročník falseAritmetika

3. ročník falseAritmetika

4. ročník falseAritmetika

5. ročník falseAritmetika

6. ročník falsePovrch a objem krychle a kvádru

7. ročník falseCelá čísla
falseRacionální čísla
falsePoměr, přímá a nepřímá úměrnost
falseProcenta
falseRovnoběžníky, lichoběžník
falsePovrch a objem hranolu

8. ročník falsePythagorova věta
falseRovnice kolem nás
falseKonstrukční úlohy

9. ročník falseVýrazy
falseRovnice s neznámou ve jmenovateli
falseSoustavy rovnic
falseFunkce
falseFinanční matematika
falsePodobnost
falseTělesa

Informatika
8. ročník falseMS EXCEL

Fyzika
7. ročník falseOtáčivé účinky síly

falseTření

Chemie
9. ročník falseChemie a společnost

Prvouka
2. ročník falsePrvouka - škola, okolí školy

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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3. ročník falseVlastnosti látek a měření

Občanská výchova
9. ročník falseČlověk ve společnosti

Hudební výchova
8. ročník falseVokální činnosti

Výtvarná výchova
9. ročník falsePlenér

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

falseOsobnostní rozvoj

7. ročník falseZdravý životní styl
falseOsobnostní rozvoj

Tělesná výchova
1. ročník falseSportovní hry

2. ročník falseZdraví a bezpečnost
falseSportovní hry

3. ročník falseSportovní hry

4. ročník falseSportovní hry

5. ročník falseSportovní hry

6. ročník falseFlorbal
falseSoftbal
falsePřehazovaná -  dívky
falseKošíková
falseKopaná - hoši

7. ročník falseHázená
falseKošíková
falseFlorbal - dívky
falseKopaná  - hoši

8. ročník falseKošíková
falseHázená - dívky
falseFlorbal

9. ročník falseKošíková

Pracovní výchova
4. ročník falsePříprava pokrmů

7. ročník falseVánoční pečivo
falseStravování v přírodních podmínkách

Sportovní výchova
falseAtletika
falseSportovní hry

8. ročník falseAtletika

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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falseSportovní hry

9. ročník falseSportovní hry

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Integrace do výuky

Anglický jazyk
8. ročník falseHome and Away

falseLondon

9. ročník falsePeople in our lives

Český jazyk a literatura
3. ročník falseMluvnice

6. ročník falseSloh a komunikace

7. ročník falseSloh a komunikace

8. ročník falseSloh a komunikace

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Občanská výchova
7. ročník falseStát a hospodářství

8. ročník falseStát a hospodářství

9. ročník falseStát a hospodářství

Hudební výchova
4. ročník falseVokální činnosti

5. ročník falseVokální činnosti

Výtvarná výchova
4. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

5. ročník falsePráce dekorativní a prostorové

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

falseOsobnostní rozvoj

Tělesná výchova
4. ročník falseSportovní hry

Hodnoty, postoje, praktická etika
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5. ročník falseSportovní hry

8. ročník falseKošíková
falseHázená - dívky
falseFlorbal

9. ročník falseKošíková

Pracovní výchova
7. ročník falseNákup a skladování

falseOvoce

Pokryto předmětem

Prvouka Výchova ke zdraví

Hodnoty, postoje, praktická etika

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník falseVýklady o českém jazyce

falsePravopis
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Chemie
falseDeriváty uhlovodíků
falseChemie a společnost

Prvouka
3. ročník falsePrvouka - domov

Vlastivěda
4. ročník falsePutování po české republice

Občanská výchova
6. ročník falseČlověk ve společnosti

8. ročník falseStát a právo

Ruský jazyk
9. ročník falseZdokonalování řečových dovedností

Pokryto předmětem

Prvouka

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník falsePravopis

falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
falseFinanční matematika

Chemie
falseDeriváty uhlovodíků

Vlastivěda
4. ročník falseVlastivěda - naše vlast

falseObrazy ze starších českých dějin
falsePutování po české republice

5. ročník falseNaše vlast
falseObrazy z novějších českých dějin

Dějepis
9. ročník falseModerní doba

Občanská výchova
6. ročník falseStát a právo

7. ročník falseStát a právo

8. ročník falseStát a právo

9. ročník falseStát a právo

Pracovní výchova
falseTrh práce
falseStřední školy a učiliště
falsePodnikání

Pokryto předmětem

Prvouka

Občan, občanská společnost a stát

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník falsePravopis

falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Vlastivěda
4. ročník falseVlastivěda - naše vlast

Dějepis
9. ročník falseModerní doba

Formy participace občanů v politickém
životě

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
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falseDějiny současnosti

Občanská výchova
7. ročník falseStát a právo

Pokryto předmětem

Prvouka

Formy participace občanů v politickém
životě

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník falsePravopis

falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Vlastivěda
4. ročník falseVlastivěda - naše vlast

5. ročník falseNaše vlast

Dějepis
6. ročník falseNejstarší civilizace. Kořeny evropské

kultury
8. ročník falseModernizace společnosti

falsePočátky nové doby

9. ročník falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Občanská výchova
7. ročník falseStát a právo

9. ročník falseStát a právo

Hudební výchova
falsePoslechové činnosti

Pokryto předmětem

Prvouka

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

falseHello

4. ročník falseHello

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

5. ročník falseHello again
falseMy town

6. ročník falsePlaces

7. ročník falseIntroduction
falseFood
falseHalloween

8. ročník falseWhat was happening
falseLondon
falseDo you know?

Český jazyk a literatura
9. ročník falseVýklady o českém jazyce

falseZvuková stránka českého jazyka
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Matematika
falseFinanční matematika

Zeměpis
6. ročník falseEvropa

7. ročník falseZeměpis světadílů

Vlastivěda
5. ročník falseEvropa

Dějepis
7. ročník falseKřesťanství a středověká Evropa

8. ročník falsePočátky nové doby

Občanská výchova
7. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

8. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

9. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

Hudební výchova
6. ročník falsePoslechové činnosti

7. ročník falsePoslechové činnosti

8. ročník falsePoslechové činnosti

9. ročník falsePoslechové činnosti

Výtvarná výchova
8. ročník falseDějiny

9. ročník falseDějiny

Ruský jazyk
7. ročník falsePředazbukové období

Pokryto předmětem

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
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Prvouka Zeměpis

Evropa a svět nás zajímá

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

falseHello

4. ročník falseHello

5. ročník falseHello again
falseMy town

6. ročník falsePlaces

7. ročník falseIntroduction
falseFood

8. ročník falseWhat was happening
falseLondon

Český jazyk a literatura
9. ročník falseVýklady o českém jazyce

falsePravopis
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Zeměpis
6. ročník falseEvropa

7. ročník falseZeměpis světadílů

8. ročník falsePolitické rozdělení světa

9. ročník falseZeměpisná poloha a rozloha ČR

Vlastivěda
5. ročník falseEvropa

Dějepis
7. ročník falseObjevy a dobývání, počátky nové doby

8. ročník falseModernizace společnosti

9. ročník falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Občanská výchova
7. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

8. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

9. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

Výtvarná výchova
falseDějiny

Objevujeme Evropu a svět

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Ruský jazyk
7. ročník falseAzbukové období

Pokryto předmětem

Prvouka Zeměpis

Objevujeme Evropu a svět

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

4. ročník falseHello

5. ročník falseHello again
falseMy town

8. ročník falseDo you know?

Český jazyk a literatura
falseVýklady o českém jazyce

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Vlastivěda
5. ročník falseEvropa

Dějepis
6. ročník falseČlověk a dějiny

falsePočátky lidské společnosti
falseNejstarší civilizace. Kořeny evropské
kultury

7. ročník falseKřesťanství a středověká Evropa

8. ročník falseModernizace společnosti
falsePočátky nové doby

9. ročník falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Výtvarná výchova
8. ročník falseDějiny

9. ročník falseDějiny

Ruský jazyk
falseZdokonalování řečových dovedností

Pokryto předmětem

Prvouka Zeměpis

Jsme Evropané

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
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Jsme Evropané

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

6. ročník falsePlaces

8. ročník falseHaving fun
falseLondon

Český jazyk a literatura
6. ročník falseLiterární výchova

7. ročník falseLiterární výchova

8. ročník falseVýklady o českém jazyce
falseLiterární výchova

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseSkladba českého jazyka
falseLiterární výchova

Zeměpis
6. ročník falseAsie

7. ročník falseZeměpis světadílů

8. ročník falseObyvatelstvo a sídla

Dějepis
falseModernizace společnosti
falseRegionální dějiny

9. ročník falseDějiny současnosti

Občanská výchova
6. ročník falseStát a právo

7. ročník falseČlověk ve společnosti

Hudební výchova
6. ročník falseInstrumentální činnosti

7. ročník falseVokální činnosti

8. ročník falseVokální činnosti

Výtvarná výchova
6. ročník falseDekorace

falseLidové tradice

8. ročník falseTradice

9. ročník falseKresba

Kulturní diference

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

falsePlenér

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

Pracovní výchova
7. ročník falseOvoce

Ruský jazyk
falseAzbukové období
falseZákladní reálie o rusky mluvících zemích

Kulturní diference

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

falseHello

8. ročník falseHaving fun

Český jazyk a literatura
3. ročník falseČtení

4. ročník falseČtení
falseSloh

5. ročník falseČtení

8. ročník falseLiterární výchova

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Zeměpis
8. ročník falseObyvatelstvo a sídla

Dějepis
falseModernizace společnosti

9. ročník falseDějiny současnosti

Občanská výchova
6. ročník falseČlověk ve společnosti

7. ročník falseČlověk ve společnosti

8. ročník falseČlověk ve společnosti

Výtvarná výchova
9. ročník falseKresba

falseGrafika
falsePlenér

Výchova ke zdraví
6. ročník falseVztahy mezi lidmi

Lidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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Pracovní výchova
7. ročník falsePochutiny

Pokryto předmětem

Prvouka

Lidské vztahy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
8. ročník falseLondon

Český jazyk a literatura
3. ročník falseČtení

4. ročník falseČtení

5. ročník falseČtení

6. ročník falseVýklady o českém jazyce
falseLiterární výchova

7. ročník falseLiterární výchova

8. ročník falseVýklady o českém jazyce
falseLiterární výchova

9. ročník falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Přírodopis
8. ročník falseVývoj člověka, lidské rasy

Zeměpis
7. ročník falseZeměpis světadílů

8. ročník falseObyvatelstvo a sídla

Dějepis
6. ročník falseNejstarší civilizace. Kořeny evropské

kultury
7. ročník falseKřesťanství a středověká Evropa

falseObjevy a dobývání, počátky nové doby

8. ročník falseModernizace společnosti
falsePočátky nové doby

9. ročník falseDějiny současnosti

Výtvarná výchova
6. ročník falseLidové tradice

8. ročník falseDějiny
falseTradice

9. ročník falseKresba

Pracovní výchova
7. ročník falsePochutiny

Etnický původ

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Pokryto předmětem

Prvouka

Etnický původ

Integrace do výuky

Anglický jazyk
3. ročník falseAudioorální kurz

falseHello

5. ročník falseMy town

6. ročník falseHello
falsePlaces

8. ročník falseLondon

Český jazyk a literatura
6. ročník falseVýklady o českém jazyce

falseLiterární výchova

7. ročník falseLiterární výchova

8. ročník falseSlova přejatá,jejich výslovnost a pravopis
falseVýklady o českém jazyce
falseLiterární výchova

9. ročník falseZvuková stránka českého jazyka
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Zeměpis
6. ročník falseAsie

7. ročník falseZeměpis světadílů

8. ročník falseObyvatelstvo a sídla

Dějepis
6. ročník falseNejstarší civilizace. Kořeny evropské

kultury
7. ročník falseObjevy a dobývání, počátky nové doby

8. ročník falseModernizace společnosti
falsePočátky nové doby
falseRegionální dějiny

9. ročník falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Výtvarná výchova
8. ročník falseDějiny

falseTradice

Ruský jazyk
7. ročník falsePředazbukové období

Multikulturalita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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falseAzbukové období

Multikulturalita

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
9. ročník falseZvuková stránka českého jazyka

falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Přírodopis
8. ročník falseVývoj člověka, lidské rasy

Zeměpis
falsePolitické rozdělení světa

Dějepis
falseModernizace společnosti

9. ročník falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Občanská výchova
7. ročník falseStát a právo

8. ročník falseStát a právo

Pokryto předmětem

Prvouka

Princip sociálního smíru a solidarity

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Chemie
8. ročník falseSměsi

9. ročník falseUhlovodíky
falseDeriváty uhlovodíků
falseChem.reakce a energie
falsePlasty a syntetická vlákna
falseChemie a společnost

Přírodopis
6. ročník falseVyšší rostliny

falseČlenovci

7. ročník falseObratlovci  - paryby, ryby
falseObratlovci - obojživelníci, plazi
falseObratlovci - ptáci
falseKrytosemenné rostliny

8. ročník falseSavci

Ekosystémy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis
6. ročník falseZemě - krajinná sféra

9. ročník falseObyvatelstvo  a sídla ČR
falseHospodářství  ČR
falseRegiony  ČR
falseMístní region  - Přerovsko, Haná

Přírodověda
4. ročník falsePodmínky života na Zemi

falsePřírodní společenství les
falseHáj na jaře
falseRostliny a živočichové v zahradě a na poli
falseRostliny a živočichové vod a bažin
falseRostliny suchých stanovišť

Pracovní výchova
7. ročník falsePříprava stravy

Praktika z přírodopisu
falseEkosystémy

8. ročník falseSavci

9. ročník falseEkosystémy

Pokryto předmětem

Prvouka Přírodopis

Zeměpis

Ekosystémy

Integrace do výuky

Anglický jazyk
4. ročník falseAnimal safari

5. ročník falseAmazing animals

8. ročník falseTomorrow's world

Český jazyk a literatura
9. ročník falseSloh a komunikace

Fyzika
falseElektrický proud
falseElektromagnetické jevy
falseJaderná energie

Chemie
8. ročník falseSměsi

falseAnorg.chem.látky - oxidy, halogenidy,
kyseliny, hydroxidy

9. ročník falseUhlovodíky

Základní podmínky života

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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falseDeriváty uhlovodíků
falseChem.reakce a energie
falsePlasty a syntetická vlákna
falseChemie a společnost

Přírodopis
6. ročník falseObecná biologie

7. ročník falseObratlovci  - paryby, ryby

9. ročník falseStavba Země
falseGeologické děje

Zeměpis
6. ročník falseZemě - krajinná sféra

9. ročník falseZeměpisná poloha a rozloha ČR
falseObyvatelstvo  a sídla ČR
falseMístní region  - Přerovsko, Haná

Prvouka
3. ročník falseNeživá příroda

falseŽivá příroda

Přírodověda
4. ročník falsePodmínky života na Zemi

falsePřírodní společenství les

5. ročník falseRozmanitost přírodních podmínek na Zemi

Výtvarná výchova
2. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

3. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

4. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

5. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

Pracovní výchova
6. ročník falsePůda a její zpracování

7. ročník falsePotraviny rostlinného původu

Praktika z přírodopisu
falseZáklady ekologie

Pokryto předmětem

Prvouka Přírodopis

Zeměpis

Základní podmínky života

Integrace do výuky

Anglický jazyk
8. ročník falseTomorrow's world

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník falseLifestyles

Český jazyk a literatura
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSloh a komunikace

Chemie
8. ročník falseSměsi

falseAnorg.chem.látky - oxidy, halogenidy,
kyseliny, hydroxidy
falseSoli

9. ročník falseChem.reakce - redox, rychlost
chem.reakce
falseUhlovodíky
falseDeriváty uhlovodíků
falseChem.reakce a energie
falsePlasty a syntetická vlákna
falseChemie a společnost

Přírodopis
6. ročník falseVyšší rostliny

falseČlenovci

7. ročník falseObratlovci  - paryby, ryby
falseObratlovci - obojživelníci, plazi
falseObratlovci - ptáci
falseKrytosemenné rostliny

8. ročník falseTrávicí soustava
falseSavci

9. ročník falseDějiny Země
falseZáklady ekologie

Zeměpis
6. ročník falseEvropa

8. ročník falsePrůmysl
falseZemědělství
falseDoprava a spoje
falseSlužby a cestovní ruch
falseKrajina a životní protředí

9. ročník falseZeměpisná poloha a rozloha ČR
falseObyvatelstvo  a sídla ČR
falseHospodářství  ČR
falseRegiony  ČR

Prvouka
3. ročník falseNeživá příroda

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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falseŽivá příroda

Přírodověda
4. ročník falseRostliny a živočichové v zahradě a na poli

falseRostliny a živočichové vod a bažin
falseOchrana životního prostředí

Dějepis
7. ročník falseKřesťanství a středověká Evropa

8. ročník falseModernizace společnosti
falsePočátky nové doby

9. ročník falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Občanská výchova
6. ročník falseGlobální problémy současnosti

7. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

8. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

9. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

Výtvarná výchova
3. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

4. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

5. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

9. ročník falseGrafika

Pracovní výchova
6. ročník falsePůda a její zpracování

7. ročník falsePotraviny rostlinného původu

Praktika z přírodopisu
9. ročník falseOchrana přírody

falseZáklady ekologie

Pokryto předmětem

Prvouka Přírodopis

Zeměpis

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník falseAmazing animals

8. ročník falseTomorrow's world

9. ročník falseLifestyles

Český jazyk a literatura
falseVýklady o českém jazyce

Vztah člověka k prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

falseSloh a komunikace

Fyzika
falseElektrický proud
falseJaderná energie

Chemie
8. ročník falseSměsi

falseAnorg.chem.látky - oxidy, halogenidy,
kyseliny, hydroxidy
falseSoli

9. ročník falseUhlovodíky
falseDeriváty uhlovodíků
falseChem.reakce a energie
falsePlasty a syntetická vlákna
falseChemie a společnost

Přírodopis
6. ročník falseVyšší rostliny

falseŽahavci, ploštěnci
falseČlenovci

7. ročník falseObratlovci - ptáci
falseKrytosemenné rostliny

8. ročník falseDýchací soustava
falseOběhová soustava

9. ročník falseZáklady ekologie

Zeměpis
6. ročník falseEvropa

8. ročník falsePrůmysl
falseZemědělství
falseDoprava a spoje
falseKrajina a životní protředí

9. ročník falseZeměpisná poloha a rozloha ČR
falseObyvatelstvo  a sídla ČR
falseHospodářství  ČR
falseRegiony  ČR
falseMístní region  - Přerovsko, Haná

Prvouka
1. ročník falseProměny přírody na podzim

falseProměny přírody v zimě
falseProměny přírody na jaře
falseProměny přírody v létě

2. ročník falseProměny přírody na podzim
falseProměny přírody v zimě

Vztah člověka k prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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falseProměny přírody na jaře
falseProměny přírody v létě

3. ročník falseKrajina kolem nás
falseNeživá příroda
falseŽivá příroda

Přírodověda
4. ročník falsePřírodní společenství les

falseHáj na jaře
falseOchrana životního prostředí

5. ročník falseZemě ve vesmíru

Dějepis
8. ročník falseModernizace společnosti

9. ročník falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Občanská výchova
6. ročník falseGlobální problémy současnosti

8. ročník falseMezinárodní vztahy, globální svět

Výtvarná výchova
2. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

3. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

4. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

5. ročník falseVýtvarné umění a životní prostředí

Pracovní výchova
1. ročník falsePráce pěstitelské

6. ročník falseLéčivé rostliny a koření

7. ročník falsePříprava stravy
falsePotraviny rostlinného původu
falsePochutiny

Praktika z přírodopisu
8. ročník falseBiologie člověka

9. ročník falseOchrana přírody
falseZáklady ekologie

Pokryto předmětem

Prvouka Přírodopis

Zeměpis

Vztah člověka k prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník falseČtení

falseSloh

5. ročník falseČtení
falseSloh

6. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

7. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

8. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

9. ročník falsePravopis
falseTvarosloví
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Informatika
6. ročník falseNetware

Chemie
9. ročník falseUhlovodíky

falseChemie a společnost

Občanská výchova
7. ročník falseČlověk ve společnosti

Pokryto předmětem

Informatika Prvouka

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník falseSloh a komunikace

falseLiterární výchova

7. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

8. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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falseLiterární výchova

Matematika
falseFinanční matematika

Informatika
6. ročník falseNetware

8. ročník falseInternet

9. ročník falseInternet

Dějepis
falseDějiny současnosti

Výtvarná výchova
falseFilm

Pokryto předmětem

Informatika

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Integrace do výuky

Anglický jazyk
6. ročník falseCommunication

8. ročník falseHaving fun

Český jazyk a literatura
4. ročník falseSloh

5. ročník falseSloh

6. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

7. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

8. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Informatika
falseTworba WWW

Pokryto předmětem

Informatika

Stavba mediálních sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Stavba mediálních sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník falseSloh

6. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

7. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

8. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Chemie
falseChemie a společnost

Dějepis
falseModerní doba

Pokryto předmětem

Informatika

Vnímání autora mediálních sdělení

Integrace do výuky

Anglický jazyk
5. ročník falseWhat´s on TV

Český jazyk a literatura
6. ročník falseLiterární výchova

7. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

8. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví

Fungování a vliv médií ve společnosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Informatika
6. ročník falseNetware

8. ročník falseInternet

9. ročník falseTworba WWW

Chemie
falseUhlovodíky
falseChemie a společnost

Dějepis
falseModerní doba
falseDějiny současnosti

Hudební výchova
7. ročník falseInstrumentální činnosti

8. ročník falsePoslechové činnosti

Výtvarná výchova
9. ročník falseFilm

Pracovní výchova
7. ročník falseNákup a skladování

Pokryto předmětem

Informatika Prvouka

Fungování a vliv médií ve společnosti

Integrace do výuky

Anglický jazyk
6. ročník falseCommunication

8. ročník falseHaving fun

Český jazyk a literatura
4. ročník falseSloh

5. ročník falseSloh

6. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

7. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

8. ročník falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

9. ročník falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova

Tvorba mediálního sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Informatika
7. ročník falseMS Office

9. ročník falseTworba WWW

Výtvarná výchova
falseFilm

Pokryto předmětem

Informatika

Tvorba mediálního sdělení

Integrace do výuky

Anglický jazyk
6. ročník falseCommunication

8. ročník falseHaving fun

Český jazyk a literatura
6. ročník falseLiterární výchova

9. ročník falseVýklady o českém jazyce
falsePravopis
falseZvuková stránka českého jazyka
falseSlovní zásoba a význam slova
falseTvarosloví
falseSkladba českého jazyka
falseSloh a komunikace
falseLiterární výchova

Hudební výchova
falsePoslechové činnosti

Výtvarná výchova
6. ročník falseProstorová tvorba

Pokryto předmětem

Informatika

Práce v realizačním týmu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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4  Učební plán
Poznámky k učebnímu plánu

Časová dotace jednotlivých předmětů byla stanovena v souladu s RVP a disponibilní hodiny byly rozděleny

podle zaměření a podmínek školy. 

     Disponibilní časová dotace je na 1.stupni využita na posílení vyučovacích předmětů - 14 hodin je rozděleno

do těchto předmětů: Český jazyk 6 hodin, Matematika 4 hodiny, Prvouka 1 hodina ( 3.ročník), Přírodověda

1 hodina ( 4.ročník), Vlastivěda 1 hodina ( 5.ročník ) a Anglický jazyk 1 hodina ( 2 ročník). 

    Na 2. stupni je  24 disponibilních hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části - 2 hodiny

v předmětu Anglický jazyk (6. a 8. ročník), 3 hodiny v předmětu Informatika ( 6.,7.a 8.ročník) , 3 hodiny

v předmětu Matematika (6.,7. a 8.ročník) a 3 hodiny v předmětu Český jazyk (6., 7. a 9.ročník). Dalších 6 hodin

je použito na výuku dalšího cizího jazyka nebo jiného volitelného obsahu a to od 7.ročníku v rozsahu 2 hodin

týdně. 4 hodiny jsou využity na volitelné vyučovací předměty, v 8.a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Volitelný

předmět slouží k profilaci žáků, nabídky pro jednotlivé ročníky a školní roky se mohou měnit. V případě

volitelných předmětů dochází podle zájmu žáků k vytváření skupin žáků z různých ročníků. K vytváření skupin

žáků z různých ročníků dochází i v případě výchovných předmětů. Při výuce tělesné výchovy jsou spojovány

skupiny dívek a chlapců dvou ročníků, v tomto případě jsou v daném školním roce plněny učební osnovy

každého ročníku samostatně, tak aby byly dodrženo respektování vývoje žáků. Z organizačních důvodů mohou

být vytvářeny skupiny žáků různých ročníků i v jiných předmětech, v tomto případě může docházet k plnění

osnov jednotlivých ročníků postupně.

    Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci

školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech. Výuka je realizována převážně formou

klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí.

1. stupeň

Učební plán ročníkový

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Anglický jazyk - 0+1 3 3 3 10

Český jazyk a literatura 8+1 8+1 8+1 6+1 5+2 41

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24

Informatika - - - - 1 1

Prvouka 2 2 2+1 - - 7

Přírodověda - - - 1+1 2 4

Vlastivěda - - - 2 1+1 4

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

19

1

20

19

3

22

22

3

25

22

3

25

22

4

26

104

14

118
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2. stupeň

Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Anglický jazyk 3+1 3 3+1 3 14

Český jazyk a literatura 4+1 3+1 4 4+1 18

Matematika 3+1 4+1 4+1 4 18

Informatika 0+1 0+1 0+1 1 4

Fyzika 1+1 2 1 2 7

Chemie - - 2 2 4

Přírodopis 2 1+1 2 1 7

Zeměpis 2 1+1 1 1 6

Dějepis 2 2 1 2 7

Občanská výchova 1 1 1 1 4

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6

Výchova ke zdraví 1 1 - - 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Pracovní výchova 1 0 1 1 3

Volitelné předměty - 0+2 0+4 0+4 10

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

25

5

30

23

7

30

24

7

31

26

5

31

98

24

122
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Celková dotace

Disponibilní dotace

Celkový učební plán
RVP ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk21 Cizí jazyk129

Český jazyk a literatura50 Český jazyk a
literatura1535

712744 51 32 83

10 14 24

41 18 59

Matematika a její aplikace

Matematika0 Matematika00

351520 24 18 42

24 18 42

Informační a komunikační technologie

Informatika0 Informační a
komunikační00

211 1 4 5

1 4 5

Člověk a příroda

Chemie0 Chemie00

Fyzika0 Fyzika00

Přírodopis0 Přírodopis00

Zeměpis0 Zeměpis00

21210 0 24 24

0 4 4

0 7 7

0 7 7

0 6 6

Člověk a jeho svět

Prvouka0 Člověk a jeho svět00

Přírodověda0 Člověk a jeho svět00

Vlastivěda0 Člověk a jeho svět00

12012 15 0 15

7 0 7

4 0 4

4 0 4

Člověk a společnost

Dějepis0 Dějepis00

Občanská výchova0 Výchova k občanství00

11110 0 11 11

0 7 7

0 4 4

Umění a kultura

Hudební výchova0 Hudební výchova00

Výtvarná výchova0 Výtvarná výchova00

221012 12 10 22

5 4 9

7 6 13

Člověk a zdraví

Tělesná výchova000

Výchova ke zdraví0 Výchova ke zdraví00

201010 10 10 20

10 8 18

0 2 2

Člověk a svět práce

Pracovní výchova0 Člověk a svět práce00

835 5 3 8

5 3 8

Volitelné předměty

Volitelné předměty000

000 0 10 10

0 10 10

20298104 104 98 202

14 24 38382414

7. ročník

Praktika z přírodopisu 0

Sportovní výchova 0

Cvičení z matematiky 0

Cvičení z českého jazyka 0

Anglická konverzace 0

Volitelné předměty

Volitelné předměty
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Výtvarné techniky 0

Ruský jazyk 0

8. ročník

Praktika z přírodopisu 0

Sportovní výchova 0

Cvičení z matematiky 0

Cvičení z českého jazyka 0

Anglická konverzace 0

Výtvarné techniky 0

Ruský jazyk 0

Volitelné předměty

9. ročník

Praktika z přírodopisu 0

Sportovní výchova 0

Cvičení z matematiky 0

Cvičení z českého jazyka 0

Anglická konverzace 0

Ruský jazyk 0

Volitelné předměty
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5  Učební osnovy

5.1  Anglický jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

0+1 3 3 3

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

3+1 3 3+1 3

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Výuka cizím jazykům vytváří předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Připravuje

je jak k praktickému užívání jazyka, tak k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

zprostředkovaných mateřským jazykem. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá

tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním

uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro

spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 1. - 9. ročníku, a to v těchto hodinových dotacích:

2.roč. - 1hod, 3. roč. - 3 hod, 4. roč. 3 hod, 5. roč. - 3 hod

6.roč - 4 hod, 7. roč.- 3. hod, 8. roč. - 4. hod, 9. roč.- 3 hod týdně

Výuka probíhá v jazykové učebně, kmenových třídách a počítačové učebně.

Vzdělávání v předmětu anglický jazyk vytváří podmínky

- k postupnému rozvíjení schopností chápat a správně inerpretovat slyšené i čtené cizojazyčné texty a přiměřeně

na ně reagovat a přiměřeně na ně reagovat, k schopnocti vést rozhovor i souvisle hovořit v rámci nejběžnějších

situací každodenního života

- k sezámení se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové oblasti, s nejběžnějšími zvyky a se

sociálními konvencemi

- k osvojování učebních postupů, potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků

- k rozšiřování všeobecného kulturního přehledu, který je předpokladem k formování postojů vedoucích

k vytváření porozumění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám

jiných národů

- ke zvyšování celkové úrovně vyjadřování a vzájemného chování a současnému rozvíjení intelektuální, etické ,

emociální a estetické složky osobnosti

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání :

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce, práce ve dvojicích

- využití počítačových programů a práce s internetem/vyhedávání informací, práce s informacemi/

- práce s výukovými videoprogramy a časopisy

- hry, soutěže, tvorba projektů

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení:

Jazyk a jazyková komunikace

 41
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.1  Anglický jazyk

Učitel vede žáky:

- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojení učiva

- využívá dovednosti dříve získané

- k systematickému ukládání informací

- k aplikaci naučených pravidel

Kompetence k řešení problému:

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- k správnému formulování obsahu přečtených textů

- k rozšiřování slovní zásoby

- k správné, srozumitelné stavbě vět, k vypravování

- k umění vyjádřit své myšlenky, formulovat otázky

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi v malých skupinkách

- k respektování názoru spolužáků

Kompetence občanská:

Učitel vede žáky:

- k čtení literárních děl

- k recitaci

- k tvoření krátkých textů

- k odpovědnému plnění úkolů

- k aktivnímu zapojení se do života školy - soutěže

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

- k udržování a přípravě učebního prostoru

2. ročník
0+1 týdně, P

Welcome to  happy house
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

Učivo
- pozdravy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Pens and pencils
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

Učivo
- what´s this
- číslovky
- školní pomůcky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Come and play
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

Učivo
- hračky
- barvy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Me and my family
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

Učivo
- členové rodiny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dressing up
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

Učivo
- where´s
- oblečení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Happy birthday
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

Učivo
- How old are you?
- dárky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
3 týdně, P

Audioorální kurz
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

Učivo
- nácvik výslovnosti,zvuková podoba jazyka, rytmus,
intonace
- pozdravy, základní pokyny, slovní zásoba - třída, číslovky,
rodina, barvy,oblečení, části těla, zvířata, jídlo, hračky,
základní informace o sobě
- slovesa to be, to have + tvoření otázek, odpovědi, tázací
a přivlastňovací zájmena, předložky on, under, in

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Hello
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- pozdravy, jména, I´m, you´re....

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti

přesahy z učebních bloků:

Listen please
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- pokyny používané při práci ve třídě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Numbers
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
 - číslovky 0-10, It' s....

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Matematika
3. ročník

Aritmetika

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Toys
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- názvy hraček

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Family
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- členové rodiny
- sloveso '' to have''
- přivlastňovací zájmena

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Animals
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- zvířata
- přídavná jména
- sloveso can

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Živá příroda

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Body
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- části těla

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Člověk

přesahy z učebních bloků:

Colours
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- barvy
- sloveso '' to be'' v otázce a záporu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Clothes
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- oblečení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Alphabet
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a větám•
vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova•
používá abecední slovník učebnice•

Učivo
- spelování, abeceda

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. ročník
3 týdně, P

Hello
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- pozdravy
- barvy
- čísla 1-12
- zájmena osobní
- školní potřeby
- příkazy, zdvořilé žádosti, otázky na osobu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

The TV show
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- nábytek
- výměna osobních údajů
- otázky a odpovědi týkající se věku
- čísla 13-20

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Super pets
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- domácí mazlíčci, velikost, barva, It´s...

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pirates
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- nálady, pocity
- přídavná jména

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

Funny faces
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- popis vzhledu, obličej
- přídavná jména
- jméno+has got

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Family photos
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- rodina, otázky na členy rodiny, sloveso '' to have''

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

The body rap
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- části těla

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

Superstar clothes
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- oblečení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Bug café
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- jídlo, objednávání jídel, oblíbená a neoblíbená jídla
- sloveso like, sloveso want i v otázce a záporu
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Animal safari
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- zvířata
- there is, there are
- světadíly
- can

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 51
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.1  Anglický jazyk

4. ročník

My favourite things
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- hračky a osobní věci
- how many
- there is/are v otázce i odpovědi

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Goodbye, Superstars
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
rozumí jednoduchým pokynům a větám•
pochopí obsah jednoduché, pomalu a pečlivě vyslovované
konverzace

•

používá abecední slovník učebnice•
píše jednotlivá slova a věty•
vyhledá některé informace v psaném textu•

Učivo
- shrnutí učiva

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Spelling
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•

Učivo
- abeceda

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Days and months
Očekávané výstupy
žák:

vyslovuje srozumitelně a foneticky správně•
píše jednotlivá slova a věty•

Učivo
- názvy dnů a měsíců
- festivals

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

5. ročník
3 týdně, P

Hello again
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyplní své základní údaje do formulářů•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- komunikace o vlastní osobě, otázky a odpovědi

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti

přesahy z učebních bloků:

Sports time
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- sporty, vlastní sportovní schopnosti,''I can..., can you.. ? ''
- I like...
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5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti

přesahy z učebních bloků:

What´ s in the house
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- místa a místnosti v domě, zařízení, předložky místa,
''Where´s....''?

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Prvouka - domov
Hudební výchova

5. ročník
Vokální činnosti

přesahy z učebních bloků:

Be healthy
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
vyplní své základní údaje do formulářů•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- nemoci, rady o zdraví. '' What´s the matter ?"
- eat/ don´t eat
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5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

My town
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
napíše pohled a jednoduchý dopis•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- místa ve městě, udávání směrů, předložky
- orientace ve městě, otázka na směr

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Holidays
Očekávané výstupy
žák:

pochopí obsah jednoduché konverzace•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- přítomný čas průběhový

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

A sunny day
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- počasí,
- anglicky hovořící země

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti

přesahy z učebních bloků:

Space school
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- čas, škola, školní předměty, rozvrh
- '' We´ve got + předmět ''

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

What´s on TV
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
vyplní své základní údaje do formulářů•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- televizní programy, druhy, oblíbenost, neoblíbenost

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

My free time
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
vyplní své základní údaje do formulářů•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- volný čas, koníčky
- přítomný čas prostý

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

Amazing animals
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- různá zvířata, popis zvířete

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Then and now
Očekávané výstupy
žák:

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- minulý čas slovesa ''to be''

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

Stone soup
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
pochopí obsah jednoduché konverzace•
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace•
čte foneticky správně texty přiměřeného rozsahu•
rozumí nahrávkám z učebnice a jazyku učitele•
používá dvojjazyčný slovník•
hodnotí svoje výkony a rozumí některým postupům
vlastního učení

•

foneticky správně vyslovuje•
vyhledá informaci v přiměřeném textu•
obměňuje přiměřené texty•
reprodukuje písemně i ústně přiměřené texty•
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
písemné sdělení

•

Učivo
- minulý čas slovesa '' to have ''

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. ročník
3+1 týdně, P

Hello
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
vyslovuje a čte foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

umí v textu vyhledat specifickou informaci•
rozumí běžné konverzaci, aktivně se zapojí•

Učivo
- pozdravy
- otázky a odpovědi na základní osobní údaje
- anglicky hovořící země

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Getting started
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
vyslovuje a čte foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

umí v textu vyhledat specifickou informaci•
umí vyžádat službu•
rozumí běžné konverzaci, aktivně se zapojí•

Učivo
- číslovky 0-100, přídavná jména, barvy, abeceda, části těla,
pokyny, předložky místa, pokyny, členy, množná čísla,
zájmena osobní, sloveso "to be","there is, there are"

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Communication
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
vyslovuje a čte foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

umí v textu vyhledat specifickou informaci•
umí napsat gramaticky správně přiměřený text•
rozumí známým výrazům a jednoduchým větám•

umí požádat o pomoc•
jednoduchým způsobem se domluví v každodenních
běžných situacích

•

používá dvojjazyčný slovník•
rozumí běžné konverzaci, aktivně se zapojí•

Učivo
- základní gramatické struktury a typy vět, slovosled,
- sloveso "to have"
- zájmena přivlastňovací
- předložky místa
- rodina, osobní informace
- pohlednice, telefonát

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

My world
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
vyslovuje a čte foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

umí v textu vyhledat specifickou informaci•
umí napsat gramaticky správně přiměřený text•
rozumí významu jednoduchého autentického materiálu•
rozumí známým výrazům a jednoduchým větám•

umí požádat o pomoc•
umí vyžádat službu•
stručně reprodukuje obsah textu•
jednoduchým způsobem se domluví v každodenních
běžných situacích

•

rozumí běžné konverzaci, aktivně se zapojí•

Učivo
- základní gramatické struktury
- nakupování, škola, rodina
- zájmena ukazovací

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Time
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
vyslovuje a čte foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

umí v textu vyhledat specifickou informaci•
umí napsat gramaticky správně přiměřený text•
rozumí významu jednoduchého autentického materiálu•
rozumí známým výrazům a jednoduchým větám•

umí požádat o pomoc•
jednoduchým způsobem se domluví v každodenních
běžných situacích

•

používá dvojjazyčný slovník•
rozumí běžné konverzaci, aktivně se zapojí•

Učivo
- přítomný čas prostý
- čas, denní aktivity, volný čas a záliby
- předložky
- určování času

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Places
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
vyslovuje a čte foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

umí v textu vyhledat specifickou informaci•
umí napsat gramaticky správně přiměřený text•
rozumí významu jednoduchého autentického materiálu•
rozumí známým výrazům a jednoduchým větám•

umí požádat o pomoc•
dorozumí se v běžných situacích•
stručně reprodukuje obsah textu•
jednoduchým způsobem se domluví v každodenních
běžných situacích

•

používá dvojjazyčný slovník•
rozumí běžné konverzaci, aktivně se zapojí•

Učivo
- základní gramatické struktury, sloveso can
- dům, město
- orientace ve městě
- předložky místa
- sloveso must
- let' s

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

People
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně•
vyslovuje a čte foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

umí v textu vyhledat specifickou informaci•
umí napsat gramaticky správně přiměřený text•
rozumí významu jednoduchého autentického materiálu•
rozumí známým výrazům a jednoduchým větám•

umí požádat o pomoc•
stručně reprodukuje obsah textu•
jednoduchým způsobem se domluví v každodenních
běžných situacích

•

používá dvojjazyčný slovník•
rozumí běžné konverzaci, aktivně se zapojí•

Učivo
- přítomný čas průběhový a prostý
- popis osoby, domov, nákupy, oblečení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Vztahy mezi lidmi
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6. ročník

7. ročník
3 týdně, P

Introduction
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se  v běžných každodenních situacích•
umí napsat krátké, gramaticky správné texty•
umí vyplnit formulář•
požádá o  službu•
rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči•
píše jednoduché, gramaticky správné přiměřené texty•
správně vyslovuje•
plynule čte přiměřeně dlouhé texty•
vyjadřuje se výstižně a souvisle•

Učivo
- základní gramatické struktury
- pozdravy, škola, formuláře, zjišťování základních údajů
- základní pravidla výslovnosti větných celků a hlásek
- frázování
- slovní a větný přízvuk
- fonetická transkripce
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Halloween
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se  v běžných každodenních situacích•
umí napsat krátké, gramaticky správné texty•
rozumí jednoduchému textu v učebnici•
rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči•
píše jednoduché, gramaticky správné přiměřené texty•
správně vyslovuje•
plynule čte přiměřeně dlouhé texty•
vyjadřuje se výstižně a souvisle•

Učivo
- popis osoby, schopnosti, oblečení
- slovní zásoba
- dramatizace a příprava scének

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

My life
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se  v běžných každodenních situacích•
umí napsat krátké, gramaticky správné texty•
umí vyplnit formulář•
požádá o  službu•
rozumí jednoduchému textu v učebnici•
rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči•
píše jednoduché, gramaticky správné přiměřené texty•
správně vyslovuje•
plynule čte přiměřeně dlouhé texty•
vyjadřuje se výstižně a souvisle•

Učivo
- přítomný čas prostý a průběhový
- řadové číslovky, měsíce, data

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Animals
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se  v běžných každodenních situacích•
požádá o  službu•
rozumí jednoduchému textu v učebnici•
rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči•
píše jednoduché, gramaticky správné přiměřené texty•
správně vyslovuje•
plynule čte přiměřeně dlouhé texty•
vyjadřuje se výstižně a souvisle•

Učivo
- přídavná jména, zájmena osobní v pozici podmětu
i předmětu, nějaký
- zvířata, části těla

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník

Obratlovci - obojživelníci, plazi
Obratlovci - ptáci

přesahy z učebních bloků:

Doctors
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se  v běžných každodenních situacích•
umí napsat krátké, gramaticky správné texty•
požádá o  službu•
rozumí jednoduchému textu v učebnici•
rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči•
píše jednoduché, gramaticky správné přiměřené texty•
správně vyslovuje•
plynule čte přiměřeně dlouhé texty•
vyjadřuje se výstižně a souvisle•

Učivo
- minulý čas sloves pravidelných i nepravidelných, otázka
i zápor v minulém čase
- zdraví a nemoc, zdravotní péče
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Food
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se  v běžných každodenních situacích•
umí napsat krátké, gramaticky správné texty•
požádá o  službu•
rozumí jednoduchému textu v učebnici•
rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči•
píše jednoduché, gramaticky správné přiměřené texty•
správně vyslovuje•
plynule čte přiměřeně dlouhé texty•
vyjadřuje se výstižně a souvisle•

Učivo
- budoucí čas - plánovaná budoucnost, počitatelná
a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství
- jídlo a pití, ovoce a zelenina

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
7. ročník

Výživa člověka
Příprava stravy
Nákup a skladování

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
3+1 týdně, P

Do you know?
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
používá slovník dvojjazyčný a výkladový•
píše gramaticky správně přiměřené texty•

Učivo
- stupňování přídavných jmen
- počasí, zeměpisné názvy, přírodní útvary
- země světa, anglicky hovořící země
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8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Entertainment
Očekávané výstupy
žák:

rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
píše gramaticky správně přiměřené texty•

Učivo
- přítomný čas prostý
- frekvenční příslovce
- druhy zábavy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Introduction
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
používá slovník dvojjazyčný a výkladový•

Učivo
- pozdravy, představování, osobní informace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Obecný zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla
Doprava a spoje
Služby a cestovní ruch
Krajina a životní protředí

Dějepis
Počátky nové doby

přesahy z učebních bloků:

Home and Away
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
používá slovník dvojjazyčný a výkladový•
chápe podstatu autentického textu, odhadne význam
nových slov z kontextu

•

Učivo
- minulý čas prostý
- vyjadřování spokojenosti
- život, události, volný čas
- anglicky hovořící země
- rodina
- zájmena, přivlastňování
- zaměstnání
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Obecný zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Dějepis

8. ročník
Počátky nové doby

přesahy z učebních bloků:

Having fun
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
používá slovník dvojjazyčný a výkladový•
chápe podstatu autentického textu, odhadne význam
nových slov z kontextu

•

píše gramaticky správně přiměřené texty•

Učivo
- slovesa v přítomném prostém, průběhovém, minulém
prostém čase
- sport, volnočasové aktivity, školní výlet
- anglicky hovořící země
- souvětí: spojovací výrazy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla
Politické rozdělení světa
Průmysl
Doprava a spoje
Služby a cestovní ruch
Krajina a životní protředí

Dějepis
Počátky nové doby

přesahy z učebních bloků:

Parties
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
píše gramaticky správně přiměřené texty•

Učivo
- plánovaná budoucnost, oslavy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Tomorrow's world
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
používá slovník dvojjazyčný a výkladový•
chápe podstatu autentického textu, odhadne význam
nových slov z kontextu

•

píše gramaticky správně přiměřené texty•

Učivo
- vyjadřování budoucnosti pomocí will
- doprava, člověk a společnost, způsob života
- osobní budoucnost
- předpovědi, rozhodnutí, návrhy a nabídky
- podmiňovací způsob
- časové věty
- cestování
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Doprava a spoje

přesahy z učebních bloků:

What was happening
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
používá slovník dvojjazyčný a výkladový•
chápe podstatu autentického textu, odhadne význam
nových slov z kontextu

•

píše gramaticky správně přiměřené texty•

Učivo
- minulý čas průběhový
- živelné katastrofy
- části a vybavení domu
- minulý čas prostý a průběhový

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Obecný zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla
Průmysl
Zemědělství
Doprava a spoje
Služby a cestovní ruch
Krajina a životní protředí

Dějepis
Počátky nové doby

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

London
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
rozumí jednoduchému textu z učebnice•
rozumí jednoduché řeči•
umí stručně převyprávět obsah přiměřeného textu•
plynule čte a správně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně  plynule a výstižně•
používá slovník dvojjazyčný a výkladový•
chápe podstatu autentického textu, odhadne význam
nových slov z kontextu

•

píše gramaticky správně přiměřené texty•

Učivo
- členy, zájmena, předložky
- využití přítomného času průběhového pro vyjádření
budoucnosti
- směry
- cestování, město
- Londýn

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla
Doprava a spoje
Služby a cestovní ruch
Krajina a životní protředí

Dějepis
Počátky nové doby

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
8. ročník

Modernizace společnosti

9. ročník
3 týdně, P

The big screen
Očekávané výstupy
žák:

rozumí textu z učebnice•
rozumí pečlivě vyslovované přiměřené řeči•
píše gramaticky správně přiměřené texty•
plynule čte a spráně vyslovuje přiměřené texty•
umí výstižně převyprávět obsah textu•
vyjadřuje se ústně plynule a výstižně•
používá slovník výkladový a dvojjazyčný•
dorozumí se v běžných situacích, podá informace•

Učivo
- předpřítomný čas
- volný čas, filmové žánry
- cestování
- New York
- kriminalita
- moderní technologie a média
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9. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Problems
Očekávané výstupy
žák:

rozumí textu z učebnice•
rozumí pečlivě vyslovované přiměřené řeči•
píše gramaticky správně přiměřené texty•
plynule čte a spráně vyslovuje přiměřené texty•
vyjadřuje se ústně plynule a výstižně•
dorozumí se v běžných situacích, podá informace•

Učivo
- modální slovesa
- škola
- pravidla, zákazy, příkazy
- frázová slovesa
- problémy mládeže

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Records
Očekávané výstupy
žák:

rozumí textu z učebnice•
rozumí pečlivě vyslovované přiměřené řeči•
píše gramaticky správně přiměřené texty•
plynule čte a spráně vyslovuje přiměřené texty•
umí výstižně převyprávět obsah textu•
vyjadřuje se ústně plynule a výstižně•

Učivo
- číslovky do milionu, desetinná čísla, číslovky řadové
a násobné
- tázací zájmena, neurčitá zájmena
- tvoření otázek
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Introduction
Očekávané výstupy
žák:

rozumí textu z učebnice•
rozumí pečlivě vyslovované přiměřené řeči•
píše gramaticky správně přiměřené texty•
plynule čte a spráně vyslovuje přiměřené texty•
umí výstižně převyprávět obsah textu•
vyjadřuje se ústně plynule a výstižně•
používá slovník výkladový a dvojjazyčný•
chápe obsah autentického textu, odhadne význam
nezámého slova z kontextu

•

dorozumí se v běžných situacích, podá informace•

Učivo
- minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas, budoucí
čas, přídavná jména

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Obecný zeměpis

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

People in our lives
Očekávané výstupy
žák:

rozumí textu z učebnice•
rozumí pečlivě vyslovované přiměřené řeči•
píše gramaticky správně přiměřené texty•
plynule čte a spráně vyslovuje přiměřené texty•
umí výstižně převyprávět obsah textu•
vyjadřuje se ústně plynule a výstižně•
používá slovník výkladový a dvojjazyčný•
dorozumí se v běžných situacích, podá informace•

Učivo
- vztažné věty
- podmiňovací způsob, podmínkové věty
- člověk a společnost, šikana
- pocity a nálady
- vnitřní a vnější charakteristika člověka
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Lifestyles
Očekávané výstupy
žák:

rozumí textu z učebnice•
rozumí pečlivě vyslovované přiměřené řeči•
píše gramaticky správně přiměřené texty•
plynule čte a spráně vyslovuje přiměřené texty•
umí výstižně převyprávět obsah textu•
vyjadřuje se ústně plynule a výstižně•
používá slovník výkladový a dvojjazyčný•
dorozumí se v běžných situacích, podá informace•

Učivo
- přítomné časy, modální slovesa, tvary na -ing
- nakupování
- rod činný a trpný
- životní prostředí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.2  Český jazyk a literatura

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

8+1 8+1 8+1 6+1 5+2
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6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

4+1 3+1 4 4+1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět český jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 1.- 9.ročníku: 1. roč. - 9 hodin, 2.roč.- 9 hodin, 3.

roč. - 9 hodin, 4.roč. - 7 hodin, 5. roč. 7 hodin týdně, 6.roč.- 5 hodin, 7.roč. - 4 hodiny, 8.roč.-  4 hodiny, 9.roč.

5 hodin týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova

Vzdělávání v předmětu český jazyk vede žáky:

- ke spisovnému vyjadřování

- k plynulému čtení s porozuměním

- k pečlivému vyslovování

- k správnému dýchání

- k tvoření krátkých mluvených projevů na základě vlastních zážitků

- k zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním

- k správnému psaní tvarů a číslic

- ke kontrole vlastního písemného projevu

- ke čtení a přednášení zpaměti ve vhodném frázování a tempu

- k vyjadřování pocitů z přečteného textu

- k tvořivé práci s literárním textem

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce(s využitím odborné literatuiry, internetu)

- krátkodobé projekty

Předmět český jazyk úzce souvisí s dalšími předměty:

matematika - správné porozumění zadání, psaní znaků a číslic

cizí jazyk - dokáže pochopit význam 

ostatní předměty - rychlá orientace v textu, vyjadřovací schopnosti

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EV: uvědomuje si vztah člověka k přírodě, problémy životního prostředí

- MKV: uvědomuje si etnický původ, lidské vztahy

- MDV: uvědomuje si vliv médií ve společnosti

- OSV: sebepoznání, seorganizace, psychohygiena, mezilidské vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků:

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky:

- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojení učiva

- využívá dovednosti dříve získané

- vede žáky k systematickému ukládání informací

- vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu

- seznamuje žáky s mluvnickými termíny souvisejícími s probíraným učivem

Kompetence k řešení problému:

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- k správnému formulování obsahu přečtených textů

- k rozšiřování slovní zásoby
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- k správné, srozumitelné stavbě vět, k vypravování

- k umění vyjádřit své myšlenky, formulovat otázky

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi

- k respektování názoru spolužáků

Kompetence občanská:

Učitel vede žáky:

- ke čtení literárních děl

- k recitaci

- k tvoření krátkých textů

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

- k udržování a přípravě učebního prostoru

1. ročník
8+1 týdně, P

Čtení
Očekávané výstupy
žák:

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

•

pozná písmena abecedy•
ovládá sluchovou analýzu a syntézu•
správně čte slabiky•
zvládá čtení snadných slov•
čte krátké věty•
zvládá hlasité čtení textu•
čte slova se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě,
pě, mě, vě

•

seznámí se se  slabikotvorným R, L•
zvládá čtení souhláskových skupin•

Učivo
- barvy, geometrické tvary, protiklady, dokreslování osově
souměrých obrázků, hledání podobných tvarů, orientace
v prostoru ( nahoře, dole, vlevo vpravo )
- vyvození hlásek A, O, E, I ,U, M, L, S, P 
- práce s živou abecedou
- slabiky, slova, věty - analýza a syntéza slabik a slov
- vyvození hlásek T, J, Y 
- práce s živou abecedou a slabikářem
- slabika, rytmus, rým, dramatizace
- vyvození hlásky N 
- analýza a syntéza slabik, čtení otevřených slabik, čtení
slov z nich složených
- vyvození hlásky D, K, R, V 
- čtení slov se zavřenou slabikou
- lidová říkadla a zvyky
- vyvození Z, UO, AU, H, Š, C 
- čtení slov s dvojhláskou
- vázané čtení
- vyvození Č, B, Ž, Ř
- čtení zavřené slabiky se dvěma souhláskami na začátku
- vyvození G,F,CH,Di,Ti,Ni
- vázané čtení, čtení slov se dvěmi souhláskami uvnitř slova
- vyvození Dě,Tě, Ně
- čtení slov se slabikotvorným R,L, vázané čtení
- vyvození Bě, Pě, Vě, Mě, Ď, Ť, Ň
- čtení slabik se shluky souhlásek
- moje první čítanka
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1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika
1. ročník

Aritmetika
Prvouka

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
žák:

ovládá cviky pro uvolnění ruky•
používá základní hygienické návyky: sezení, držení tužky,
umístění sešitu a jeho sklon

•

píše jednotlivá písmena a číslice•
zvládá opis, přepis, diktát, autodiktát•
píše vlastní jména a počátek věty•
píše čitelně a úhledně•

Učivo
- psaní uvolňovacích cviků v písankách
- psaní e, i, u, m a slabiky s písmenem m 
- psaní písmen t, l, a, o, s, p 
- přepis, psaní slabik otevřených
- psaní j, n, O, A, M, N, psaní zavřené slabiky
- opis z tabule, psaní diktátu slabik
- psaní J, y, d, k, r, v, V, Z 
- přepis slov, psaní věty, přepis většího celku
- psaní ou, au, h, H, I, K, S 
- analýza a psaní slov se shlukem dvou souhlásek
- tvoření vět, přepis vět
- psaní U, P, T, L, c, C 
- psaní D, E, B, b, z, Ž, r, R, g, G 
- opis a přepis textu
- psaní f,F,ch,ď,ť,ň
- psaní samostatně tvořených slov, psaní otázek a odpovědí
- opisy, přepisy, diktáty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prvouka
1. ročník

Člověk a rodina
Práce lidí, dětí, rok a kalendář
Prvouka - škola, okolí školy a
domova

Matematika
Aritmetika

Prvouka
Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v létě

2. ročník
8+1 týdně, P
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2. ročník

Čtení
Očekávané výstupy
žák:

plynule čte jednoduché věty•
užívá správný slovní přízvuk•
užívá přirozenou intonaci•
hlasitě a tiše čte s porozuměním•
umí naslouchat poezii a próze•
spojuje obsah textu s ilustrací•
vypráví pohádky a povídky o dětech•
přednáší básně•
řeší hádanky a slovní hříčky•
dramatizuje pohádky nebo povídky•
orientuje se v pohádkách•
seznamuje se s knihami o přírodě a věcech•
doporučí knihu spolužákovi•
seznamuje se se základy literatury - poezie, próza,
divadlo, ilustrace

•

Učivo
- nácvik plynulého čtení, užívání správného přízvuku,
přirozená intonace
- hlasité čtení s porozuměním
- besedy o knihách a dramatizace
- práce s poezií - báseň, verš, rým, sloka, rytmus, přednes
- práce s textem - dokončení vět, nahrazení slov, dokončení
příběhu dle fantazie
- řešení hádanek a slovních hříček
- návštěva žákovské knihovny
- divadlo - jeviště, hlediště, herec, divák, maňásci, loutky,
práce s ilustrací, reprodukce čteného
- hodnocení spolužáků a sebehodnocení, hra na televizního
hlasatele

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní

Mluvnice
Očekávané výstupy
žák:

rozliší hlásku, slabiku, slovo•
rozliší velká písmena•
rozlišuje druhy vět•
dokáže napsat větu, znaménka za větou•
seřadí věty v textu•
pořádek slov, spojky a jejich funkce•
rozlišuje slovní význam•
rozlišuje zvukovou stavbu slova•
rozlišuje hlásky - ů/ú•
rozlišuje měkké a tvrdé souhlásky•
vyslovuje a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě,pě ,vě
,mě

•

rozlišuje párové souhlásky•
dělí slova na konci řádku•
rozlišuje slovní druhy - podstatná jména, slovesa a
předložky

•

ovládá pravopis vlastních a obecných jmen•
umí abecedu•
rozlišuje větné celky•

Učivo
- hláska - slabika - slovo
- velká písmena
- druhy vět podle postoje mluvčího
- pořádek vět v textu
- rozlišování slov ve větě, pořádek slov ve větě, spojky
- slovní význam - slovo nadřazené, podřazené a souřadné
- zvuková stavba slova - slabiky, hlásky, písmena
- rozdělení hlásek - krátké a dlouhé samohlásky (včetně -ů-
/ -ú-), měkké a tvrdé souhlásky
- výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě
- spodoba
- dělení slov na konci řádků
- slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)
- vlastní jména a jména obecná
- abeceda
- větné celky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní
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2. ročník

Sloh
Očekávané výstupy
žák:

vypravuje příhody z prázdnin, umí nazvat státy a
pojmenovat osoby, zvířata a věci

•

vypravuje podle obrázkové osnovy•
umí dokončit pohádku•

Učivo
- vypravování, práce s obrázkovou osnovou, volba
vhodných výrazů
- popis - předmětu, pohádkové postavy, věci, živého tvora
- otázky a odpovědi
- formy společenského styku, chování ( divadlo )
- dramatizace
- porovnání
- práce s časopisem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní

Psaní
Očekávané výstupy
žák:

píše velká tiskací písmena•
procvičuje spojování písmen a dodržuje tvary písmen•
spojuje písmena vratným tahem•
umisťuje diakritická znaménka•
napíše adresu a dopis, upraví písemnosti•

Učivo
- psaní psacích písmen podle tvarových skupin, procvičovat
spojování písmen o, v, b  s ostaními písmeny
- opakování číslic
- psaní velkých písmen, psaní velkých tiskacích písmen
- psaní podle obrázků, přepis, opis, oprava textu, doplnit
větu, odpovědi na otázky
- psát datum a přání
- autodiktát na volný list
- procvičovat spojování písmen vratným tahem
- aplikační cvičení : dopis, adresa, vzkaz, přihláška na tábor,
seznam věcí
- dbát na úpravu písemností - nadpis

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Čtení
Mluvnice
Sloh

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Člověk a rodina
Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě
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3. ročník

3. ročník
8+1 týdně, P

Čtení
Očekávané výstupy
žák:

plynule čte větné celky,člení text, rozlišuje větný přízvuk•
zvládá tiché a hlasité čtení, předčítání•
upevňuje čtenářské dovednosti a návyky•
vypráví pohádky a povídky, přednáší básně•
dramatizuje pohádky, povídky a pověsti•
charakterizuje literární postavu, vyjadřuje své postoje ke
knize

•

seznamuje se se základy literatury - poezie, prózy, divadla•
chápe četbu jako zdroj informací o světě•

Učivo
- nácvik plynulého čtení
- vyprávění příběhů
- zavedení čtenářského deníku
- práce s encyklopedií (autoři)
- tiché a hlasité čtení
- osnova a podstata příběhů
- charakteristika postavy
- předčítání před třídou, čtení předložek
- popis pohádkové postavy, klasické a moderní pohádky
- referáty o knize
- interpuknční znaménka, čtení předložek, čtení po rolích
- dokončení textu, nahrazování slov, vyhledávání odpovědi
na otázku
- přednes básně, příprava na recitační soutěž
- vyhledávání myšlenky příběhu, pověsti,(autoři pověstí,
besedy)
- vyprávění pověstí, osnova příběhů, charakteristika postav
- práce s dětskými časopisy
- ilustrátoři dětských knich
- samostatná četba, reprodukce čteného, správné čtení
souvětí
- dramatizace pohádky
- sebehodnocení, nahrávka čteného textu
- hlavní postavy příběhu, přísloví a pranostiky
- příběhy o dětech
- jazykolamy, tajemky a křížovky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Prvouka - domov
Krajina kolem nás

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Sloh
Psaní

Matematika
Geometrie
Aritmetika

Prvouka
Živá příroda

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Svět dětské fantazie
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3. ročník

Mluvnice
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje význam slov•
skládá slova ze slabik, ělí hlásky, najde slabikotvorné r, l•
ovládá pravopis ě a párových souhlásek•
ovládá pravopis i,í,y,ý po obojetných souhláskách
B,L,M,P,S,V,Z

•

řadí slova podle abecedy•
rozlišuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves•
dělí slovní druhy na ohebné a neohebné•
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, umí graficky
znázornit jejich stavbu

•

Učivo
- opakování z druhého ročníku - věta, slovo, slabika,
spodoba, atd...
- význam slov - nadřazená, podřazená, souřadná,
protikladná, souznačná, příbuzná
- slabika, hláska, písmeno
- slovní přízvuk
- psaní i, í, y, ý, po obojetných souhláskách uvnitř slov - B,
L, M, P, S, V, Z 
- abeceda
- tvarosloví - podstatná jména, (mluvnické kategorie - číslo,
rod, pád)
- slovesa (mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas)
- časování sloves
- vlastní jména - rozlišování obecných a vlastních
podstatných jmen
- slovní druhy - dělení na ohebné a neohebné, určujeme
slovní druhy: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10
- skladba - věta jednoduchá a souvětí
- vzorec souvětí
- stavba věty jednoduché - základní skladební dvojice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena
Komunikace
Kooperace a kompetice
Rozvoj schopností poznávání
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Prvouka - domov
Krajina kolem nás

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Psaní

Sloh
Očekávané výstupy
žák:

vypravování zážitků z prázdnin, obrázková osnova•
popis obrázku, pohádkové postavy•

vlastní reprodukce přečteného textu•
domýšlení konce textu•
formy společenského styku•
dopis - oslovení, adresa, zakončení•

Učivo
- formy společenského styku, pozdrav, požádání,
poděkování
- vypravován příběhů - nadpis, členění textu, úvod, vlastní
část, závěr, řazení vět
- popis krajiny - vpředu, vzadu, vlevo, vpravo
- pracovní postup, sestavení osnovy
- přihlašovací lístek do knihovny
- dokončení rozhovoru, drobné práce doma a jejich popis
- stavba a skládání vět
- reprodukce textu, nahrazování slov, dokončování vět
- kreslený příběh, obrázková osnova
- jednoduchý recept
- popis věci
- rozhovor, telefonování a jeho význam, zavolání a příjem
hovoru
- denní režim, popis pracovního koutku
- popis celé místnosti - výběr vhodných slov
- psaní dopisu, pohledu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Prvouka

Prvouka - domov
Krajina kolem nás

Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Psaní
Prvouka

Prvouka - domov
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3. ročník

Psaní
Očekávané výstupy
žák:

upevňování správných tvarů písmen a číslic•
dodržování hygienických návyků správného psaní•
úprava písemného projevu v sešitě, zápisky•
vyplňování poštovních formulářů•
psát čitelně, úhledně, přiměřeně hbitě•
provádět kontrolu vlastního projevu•
napsat krátký dopis•
psaní tiskacích písmen ( křížovka )•
procvičování správného pořadí vět•

Učivo
- horní klička, dolní klička, stříška, dolní zátrh, hadovka,
smyčka, vlnka, hůlka, ovál, horní zátrh, kapka, šnek, oblouk
- psaní číslic a velkých tiskacích písmen
- psaní velkých písmen
- oprava vět, doplnit správná slova do textu
- psaní pozvánky
- zařazení slov podle významových okruhů
- seřazování vět ve vypravování
- psaní cizích jmen
- odpovědi na otázky
- psaní telegramu
- opis vyjmenovaných slov, názvů planet
- vylňování složenky a psaní dopisu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Mluvnice
Sloh

přesahy z učebních bloků:

Matematika
3. ročník

Geometrie
Aritmetika

Prvouka
Prvouka - domov
Vlastnosti látek a měření
Živá příroda

4. ročník
6+1 týdně, P

Mluvnice
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje význam slov•
rozlišuje stavbu slova•
pozná předpony a předložky•
pozná vyjmenovaná slova•
určuje slovní druhy•
pozná vzory podstatných jmen•
určuje mluvnické kategorie sloves•
rozlišuje stavbu věty•
určuje podmět a přísudek•
ovládá shodu podmětu a přísudku•
pozná souvětí•

Učivo
- význam slov - slova podřazená, nadřazená, souřadná,
spisovná a nespisovná, mnohoznačná, citově zabarvená
- stavba slova - slova příbuzná, kořen, předpona a přípona
- předpony a předložky(od-, nad-, pod-, před-, bez-, roz-, ob-
, v-)
- psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách - B, L, M, P, S,
V, Z
- tvarosloví - slovní druhy
- mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod,
vzor
- skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského
a mužského
- mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas, časování
sloves
- skladba - stavba věty jednoduché
- shoda podmětu s přísudkem
- souvětí a jeho stavba (vzorec)
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4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Kooperace a kompetice
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Čtení
Sloh
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Sloh
Psaní
Čtení

Čtení
Očekávané výstupy
žák:

čte správně a plynule s porozuměním•
čte rychle a uvědoměle•
recituje•
ovládá reprodukci čteného•
rozlišuje verš - próza•
hodnotí kladné a záporné postavy•
beseduje o knihách•
dramatizuje text•
pozná základy literatury - poezie, próza, divadlo, film•
pozná ilustrátory knih pro děti•

Učivo
- čtení správné a plynulé
- charakteristika postav
- čtení s přízvukem, správná intonace
- ilustrace ke knihám, vydání knih, nakladatelství
- pohádky a jejich autoři
- hlasité a tiché dostatečně rychlé čtení
- hrdinové dětských knih, filmů a seriálů, charakteristika
hlavních postav, kladné a záporné postavy
- reprodukce čteného textu
- besedy o knihách - doporučení knihy spolužákům, důvody
- poezie a próza (lyrika, epika)
- nahrávka a sebehodnocení
- pověsti jako literární útvar a jejich autoři
- plynulé a hbité čtení různých druhů písma
- recitace
- domácí čtení, reprodukce, výpisek, kontrolní otázky
- intonace, frázování, čtení souvětí, předložkové vazby
- předčítání a dramatizace textu
- populárně naučná literatura - vyhledávání informací
- autoři a ilustrátoři knih pro děti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Sloh
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Sloh
Psaní

Matematika
Aritmetika
Geometrie

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Svět dětské fantazie

Vlastivěda
Vlastivěda - naše vlast
Obrazy ze starších českých dějin
Putování po české republice

 80
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.2  Český jazyk a literatura

4. ročník

Sloh
Očekávané výstupy
žák:

umí vypravovat a dokončit příběh•
ovládá popis rostlin, zvířat, věcí•
člení projev na odstavce•
umí využívat vhodné jazykové prostředky•
používá formy společenského styku•

Učivo
- vyprávění zážitků - osnova vypravování
- popis bytu,věci
- odpověď na otázku
- vyplnění přihlašovacího lístku
- popis pracovního postupu, osnova
- telefonní rozhovor
- osnova příběhu, tvorba nadpisu
- denní režim, seřazení událostí v jednom dni
- interpretace zprávy z tisku, televize
- vyhledávání informací z encyklopedií nebo internetu
- formy společenského styku
- stručná zpráva a oznámení
- jednoduchá reklama

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Psychohygiena
Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Psaní
Čtení

Přírodověda
Ochrana životního prostředí

Psaní
Očekávané výstupy
žák:

zvládá psaní tvarových skupin•
umí napsat adresu, pohlednici, blahopřání,
korespondenční lístek

•

přihlásí se do knihovny, na tábor•
tvoří a opisuje jednoduché rýmy•
ovládá přepis textu, popíše pracovní postup•
vyplní telegram, složenky•
ovládá psaní velkých písmen•
napíše jednoduchý vzkaz, informaci•
ovládá psaní římských číslic•
umí stručně a čitelně opsat učební text•
udělá výpisek z encyklopedie•

Učivo
- opakování tvarových skupin
- adresa, zpráva, podací lístek, doporučený dopis, balík
- přihláška do knihovny
- výpis z odborné knihy
- tvorba a opis jednoduchých rýmů
- pozdrav, pohlednice
- osnova popisu pracovního postupu
- vyplnění telegramu
- přepis značek telefonu - velká písmena
- jednoduché vzkazy
- psaní římských číslic
- dopis - forma, členění, úhlednost
- psaní velkých písmen
- sestavení přihlášky na tábor
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4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Čtení
Sloh

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Mluvnice
Sloh

Matematika
Aritmetika
Geometrie

Český jazyk a literatura
Čtení

Vlastivěda
Vlastivěda - naše vlast
Obrazy ze starších českých dějin
Putování po české republice

5. ročník
5+2 týdně, P

Čtení
Očekávané výstupy
žák:

výrazně čte umělecké a naukové texty•
předčítá a recituje•
reprodukuje text•
pozná hlavní myšlenku textu•
povídá o knize, divadle, rozhlasových a televizních
pořadech

•

poznává ilustrace různých výtvarníků•
seznamuje se s různými typy divadelních představení•
próza, divadlo, film, televizní inscenace•

Učivo
- správné a plynulé čtení, vyprávění
- význam encyklopedie
- výrazné čtení uměleckých textů
- poezie: lyrika, epika
- reprodukce textu
- literární postava, postoje a pohnutky literární postavy
- próza - dělení, hlavní a vedlejší postavy
- ilustrátoři knih
- dramatizace textu
- porovnávání různých typů divadelních představení (loutky,
maňásci, živí herci)
- divadlo - konflikt a jeho řešení (tragedie, komedie)
- rozhlasový pořad (pohádka, sportovní zápas, hra), poslech
nahrávky
- zdokonalujeme se ve čtení, odstranění nedostatků
- televizní vysílání (naučné pořady, pořady pro děti i o
dětech)
- současné časopisy pro děti - předčítání
- tiché čtení s porozuměním, stručný zápis obsahu článku
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5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Sloh
Psaní
Mluvnice

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Sloh
Psaní
Mluvnice

Matematika
Geometrie
Aritmetika

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Svět dětské fantazie

Sloh
Očekávané výstupy
žák:

popisuje věci, děje, divadelní představení, soutěž,
vycházku

•

popisuje pracovní postup•
vypravuje podle obrázků•
napíše dopis•

Učivo
- dopis - náležitosti dopisu
- doporučený, spěšný dopis, textová zpráva
- inzerát
- blahopřání k svátku, narozeninám
- výklad, výpisek
- symboly, značky, značení, dorozumívání beze slov,
obrazové návody, dopravní značky, značky na výrobcích
- práce s textem (vypravování - osnova, dokončení textu)
- osnova příběhu
- seznamování, představování osob (formy společenského
styku)
- napsání básně
- popis věci, popis pracovního postupu
- zásady první pomoci - jak přivolat první pomoc, hasiče
a policii
- formy společenského styku - povolání hlasatel,
komentátor, novinář ( televizní noviny, zábavný pořad,
sportovní přenos)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Psaní
Mluvnice

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Psaní
Mluvnice
Čtení
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5. ročník

Psaní
Očekávané výstupy
žák:

napíše dopis•
ovládá písemné formy společenského styku•
píše jednoduché objednávky a přihlášky•
ovládá výpis, zápis, přepis, opis•

Učivo
- malá a velká psací abeceda
- přepis dopisu, adresy
- malá a velká tiskací abeceda
- výpisek z vlastivědy a přírodovědy
- úhlednost, účelnost, čitelnost zápisu
- výpisek ze slovníku, encyklopedie
- arabské číslice, desetinná čísla
- psaní římských číslic
- vyplnění poštovních tiskopisů
- inzerát do novin
- popis místnosti
- přepis básně, lidové pranostiky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Sloh
Mluvnice

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Sloh
Mluvnice

Matematika
Geometrie
Aritmetika

Český jazyk a literatura
Čtení

Mluvnice
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje příbuzná slova•
ovládá stavbu slova•
ovládá pravopis souhláskových skupin, předpony a
přípony

•

ovládá pravopis vyjmenovaných slov•
určuje slovní druhy•
určuje mluvnické kategorie podstatných jmen•
ovládá skloňování podstatných jmen•
ovládá skloňování přídavných jmen•
rozliší zájmena v textu•
ovládá mluvnické kategorie sloves•
ovládá stavbu věty jednoduché - základní skladební
dvojice

•

ovládá shodu podmětu s přísudkem•
pozná souvětí•

Učivo
- stavba slova a pravopis - slova příbuzná
- souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony
a kořene slova: - od-, -nad-, -pod-, -před-, roz-, ob-, v-,
(psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, předložky s, z )
- vyjmenovaná slova
- tvarosloví - slovní druhy
- podstatná jména - mluvnické kategorie pád, číslo, rod
a vzor
- skloňování podstatných jmen
- přídavná jména - druhy - tvrdá a měkká, skloňování,
- zájmena - druhy zájmen, osobní zájmena, tvary zájmena já
- číslovky - rozlišení číslovek v textu
- slovesa a jejich tvary - mluvnické kategorie - osoba, číslo,
čas, časování sloves, způsob - oznamovací, rozkazovací,
podmiňovací
- skladba - věta jednoduchá, skladební dvojice, podmět
a přísudek, shoda podmětu s přísudkem, souvětí
- řeč přímá a nepřímá

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace
Kooperace a kompetice
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Sloh
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Sloh
Psaní
Čtení
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6. ročník

6. ročník
4+1 týdně, P

Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s abstraktními typy podstatných jmen, s
jednotlivými slovními druhy, s dalšími typy vlastních jmen

•

užívá jmenných tvarů přídavných jmen•
skloňuje zájmena a nezaměňovat jejich druh•
vhodně používá různé slovesné tvary•

Učivo
- slovní druhy
- druhy podstatných jmen: konkrétní, abstraktní, pomnožná,
hromadná a látková,obecná a vlastní podstatná jména
- jména osobní a místní
- druhy přídavných jmen: tvrdá, měkká,přivlastňovací
přídavná jména
- jmenné tvary přídavných jmen
- stupňování přídavných jmen, 2. a 3.stupeň přídavných
jmen
- zájmena "ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj, její"
- slovesa - tvary podmiňovacího způsobu přítomného
a minulého
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výklady o českém jazyce
Očekávané výstupy
žák:

prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
používaných při písemném projevuí

•

používá dostupné jazykové příručky•
sestavuje zprávy a oznámení•

Učivo
- rozvrstvení národního jazyka
- česká nářečí
- obecná čeština
- jazykové příručky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Dějepis
6. ročník

Člověk a dějiny
Počátky lidské společnosti

přesahy z učebních bloků:

Zvuková stránka českého jazyka
Očekávané výstupy
žák:

používá dostupné jazykové příručky•

Učivo
- spisovná a nespisovná výslovnost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Skladba českého jazyka
Očekávané výstupy
žák:

užívá základní principy skladby•

Učivo
- základní větné členy
- rozvíjející větné členy
- věta jednoduchá
- souvětí (základní pravidla)
- interpunkce v souvětí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
žák:

prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
používaných při písemném projevuí

•

pracuje s odborným textem,hledá hlavní myšlenku textu,
pořizuje si výpisky, výtah

•

nastylizuje dopis soukromého nebo úředního charakteru•
pracuje s literárním textem•
formuluje vlastní názory k četbě, divadelnímu nebo
televiznímu představení

•

používá dostupné jazykové příručky•

Učivo
- časová posloupnost ve vypravování
- osnova vypravování
- popis a jeho funkce
- význam popisu pracovního postupu / návodu /
- zpráva a oznámení
- výpisky a výtah
- hlavní myšlenky textu
- dopis - úřední a soukromý

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Vztahy mezi lidmi
Osobnostní rozvoj

přesahy z učebních bloků:

Literární výchova
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s literárním textem•
rozumí základním literárním pojmům•
přiřadí literární text k příslušnému literárnímu žánru•
uvede příklady spisovatelů jednotlivých žánrů•
formuluje vlastní názory k četbě, divadelnímu nebo
televiznímu představení

•

uvědomuje si význam literatury v minulosti i v současnosti•
chápe smysl kulturních akcí•
orientuje se v knihovně•

Učivo
- Mýty, báje, pohádky, pověsti
- Z české literatury 19. století
- Na cestě
- Příběhy odvahy a dobrodružství
- Svět lidí a svět zvířat
- Maléry a patálie
- Humorné příběhy
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6. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Dějepis
6. ročník

Nejstarší civilizace. Kořeny
evropské kultury

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
6. ročník

Vokální činnosti

7. ročník
3+1 týdně, P

Skladba českého jazyka
Očekávané výstupy
žák:

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích•
rozlišuje vedlejší větné členy a správně je určuje•
zvládá pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební•
prohlubuje znalosti interpunkce ve větě jednoduché a v
souvětí

•

Učivo
- druhy vět podle postoje mluvčího /
oznamovací,tázací,rozkazovací,přací /,věty zvolací
- otázky doplňovací a zjišťovací
- základní větné členy holé,rozvité,několikanásobné
- vyjádření podmětu různými slovními druhy
- vyjádření přísudku / slovesný a jmenný přísudek /
- rozvíjející větné členy: přívlastek,předmět,příslovečné
určení,přístavek,doplněk

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:

využívá znalostí o podstatných jménech konkrétních,
abstraktních v projevu ústním i písemném

•

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
rozlišuje vhodné užívání zájmen vztažných•
volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích•
zvládá pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební•

Učivo
- psaní velkých písmen
- skloňování zájmen / "jenž" /
- slovesný rod činný a trpný
- další neohebná slova - příslovečné spřežky
- stupňování příslovcí
- ucelený obraz všech slovních druhů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Nauka o významu slov
Očekávané výstupy
žák:

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
při komunikaci s vrstevníky a s dospělými

•

Učivo
- slovo a sousloví
- rčení
- jednoznačná slova
- mnohoznačná slova
- odborné názvy,názvosloví
- synonyma
- homonyma
- slova citově zabarvená

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Nauka o tvoření slov
Očekávané výstupy
žák:

využívá znalostí o podstatných jménech konkrétních,
abstraktních v projevu ústním i písemném

•

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
dodržuje zásady dělení slov•

Učivo
- slovní zásoba - způsoby jejího obohacování
- tvoření slov pomocí odvozování,skládání a zkracování
- odvozování podstatných a přídavných jmen předponou
a příponou
- slovesa a jejich odvozování
- tvoření slov skládáním
- zkracování slov - zkratky a zkratková slova

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
žák:

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
rozlišuje vhodné užívání zájmen vztažných•
volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích•
dodržuje zásady dělení slov•
zvládá pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební•
prohlubuje znalosti interpunkce ve větě jednoduché a v
souvětí

•

prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
při komunikaci s vrstevníky a s dospělými

•

sepíše životopis•
sepíše žádost•
formuluje vlastní názory k četbě, divadelnímu nebo
televiznímu představení

•

Učivo
- popis výrobků, uměleckých děl,pracovních postupů
- charakteristika osoby / charakteristika vnější
a vnitřní,přímá a nepřímá /
- líčení / subjektivně zabarvený popis /
- výtah z odborného textu
- životopis
- vypravování - scény z filmu, ze hry, ukázky z libovolné
knihy
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Literární výchova
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s literárním textem•
rozumí základním literárním pojmům•
přiřadí literární text k příslušnému literárnímu žánru•
uvádí příklady spisovatelů jednotlivých žánrů•
formuluje vlastní názory k četbě, divadelnímu nebo
televiznímu představení

•

uvědomuje si význam literatury v minulosti i v současnosti•
chápe smysl kulturních akcí•
orientuje se v knihovně•

Učivo
- V krajinách fantazie
- O přátelství a lásce
- Staré příběhy, věčná témata
- Nikdy se nevzdávej - souboje, prohry, vítězství
- Jak jsem potkal lidi
- S úsměvem jde všechno lépe

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
7. ročník

Poslechové činnosti
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8. ročník

8. ročník
4 týdně, P

Skladba českého jazyka
Očekávané výstupy
žák:

využívá znalostí o významovém poměru mezi souřadně
spojenými větami

•

rozlišuje různé druhy souvětí, větu hlavní a vedlejší•
pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•
volí vhodné stylistické obraty•

Učivo
- věta jednoduchá a souvětí
- druhy vedlejších vět
- významový poměr mezi souřadně spojenými větami
hlavními
- souvětí souřadné: hlavní věty v poměru
slučovacím,odporovacím,stupňovacím,vylučovacím,příčinné
m / důvodovém /,důsledkovém
- významový poměr mezi jednotlivými členy
v několikanásobném větném členu
- souvětí souřadné a podřadné
- interpunkce v souvětí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Nauka o tvoření slov
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•

Učivo
- způsoby obohacování slovní zásoby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Slova přejatá,jejich výslovnost a pravopis
Očekávané výstupy
žák:

rozumí slovům cizího původu a nahrazuje je slovy
domácími

•

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•

Učivo
- přejímání slov z cizích jazyků

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•
převádí text z nespisovné podoby jazyka do podoby
spisovné

•

používá vhodné jazykové prostředky pro výklad, úvahu a
ostatní stylistické útvary

•

Učivo
- skloňování obecných jmen přejatých a cizích jmen
vlastních
- slovesný vid dokonavý a nedokonavý

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výklady o českém jazyce
Očekávané výstupy
žák:

má přehled o slovanských jazycích•
převádí text z nespisovné podoby jazyka do podoby
spisovné

•

volí vhodné stylistické obraty•

Učivo
- slovanské jazyky / západní,jižní,východní /
- útvary českého národního jazyka a jazyková kultura

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
žák:

převádí text z nespisovné podoby jazyka do podoby
spisovné

•

odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu apod.•
používá vhodné jazykové prostředky pro výklad, úvahu a
ostatní stylistické útvary

•

volí vhodné stylistické obraty•
formuluje názory na diskutované problémy•

Učivo
- charakteristika literární postavy
- líčení / subjektivně zabarvený popis /
- jednoduchý výklad z odborného textu
- výtah z odborného textu
- jednoduchá úvaha
- souhrnné poučení o slohu
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Literární výchova
Očekávané výstupy
žák:

volí vhodné stylistické obraty•
orientuje se ve struktuře literárního díla•
rozumí významu a smyslu literárního textu•
vybírá si hodnotnou četbu•
přiřazuje literární text k odpovídajícímu literárnímu žánru•
charakterizuje jednotlivé literární žánry•
má přehled o významných představitelích české a světové
literatury

•

formuluje názory na diskutované problémy•
chápe literaturu jako významného pomocníka při
získávání životních hodnot

•

Učivo
- Setkání se starší literaturou
- Od romantismu k moderní literatuře
- Psoty, lopoty
- Humor
- Chvála jazyka
- Science fiction

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
8. ročník

Vokální činnosti
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9. ročník

9. ročník
4+1 týdně, P

Výklady o českém jazyce
Očekávané výstupy
žák:

používá správné tvary zájmen a číslovek , zaměří se i na
pravopis

•

rozezná a vhodně používá neohebná slova•
zvládá mluvnické kategorie sloves•
využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

dbá na kladení správného přízvuku u slov a vět•
nezapomíná na grafické odlišení vět, přímé řeči•
člení text na odstavce•
pracuje s odborným textem•
orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách•
proniká do logiky stavby českého jazyka•
dodržuje zásady interpunkce i v rozsáhlejších stylistických
projevech

•

má přehled o členění složitého souvětí•
využívá znalostí o oslovení, vsuvce, větě neúplné•
dbá na ustálený slovosled•
orientuje se v různých slohových útvarech a využívá
vhodné slovní zásoby

•

Učivo
- řeč,jazyk,projev mluvený a psaný
- slovanské jazyky, seznámení s ukázkami textu
- vývoj českého jazyka a neologismy
- útvary českého národního jazyka
- jazykověda
- jazyková kultura
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pravopis
Očekávané výstupy
žák:

skloňuje podstatná jména obecná i vlastní•
užívá obecně známá přejatá slova a umí je správně
skloňovat

•

skloňuje a stupňuje přídavná jména•
používá správné tvary zájmen a číslovek , zaměří se i na
pravopis

•

rozezná a vhodně používá neohebná slova•
zvládá mluvnické kategorie sloves•
využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

nezapomíná na grafické odlišení vět, přímé řeči•
proniká do logiky stavby českého jazyka•
dodržuje zásady interpunkce i v rozsáhlejších stylistických
projevech

•

má přehled o členění složitého souvětí•
využívá znalostí o oslovení, vsuvce, větě neúplné•

Učivo
- procvičování lexikálního,tvaroslovného a skladebního
pravopisu
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zvuková stránka českého jazyka
Očekávané výstupy
žák:

dbá na kladení správného přízvuku u slov a vět•
pracuje s odborným textem•
orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách•
dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky českého
jazyka

•

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu•

Učivo
- hlásky,spodoba znělosti,slova neslabičná
- přízvuk
- větná melodie
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

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

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Slovní zásoba a význam slova
Očekávané výstupy
žák:

skloňuje podstatná jména obecná i vlastní•
užívá obecně známá přejatá slova a umí je správně
skloňovat

•

skloňuje a stupňuje přídavná jména•
používá správné tvary zájmen a číslovek , zaměří se i na
pravopis

•

rozezná a vhodně používá neohebná slova•
zvládá mluvnické kategorie sloves•
využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

dbá na kladení správného přízvuku u slov a vět•
orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách•
proniká do logiky stavby českého jazyka•

Učivo
- slovo a sousloví
- rozvoj slovní zásoby
- jádro slovní zásoby
- odborné názvy
- význam slova - synonyma,homonyma,antonyma
- význam základu,druhotný a obrazný význam
- slova domácí a mezinárodní
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:

skloňuje podstatná jména obecná i vlastní•
užívá obecně známá přejatá slova a umí je správně
skloňovat

•

skloňuje a stupňuje přídavná jména•
používá správné tvary zájmen a číslovek , zaměří se i na
pravopis

•

rozezná a vhodně používá neohebná slova•
zvládá mluvnické kategorie sloves•
využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

Učivo
- slovní druhy,slova ohebná a neohebná,podstatná jména
konkrétní a abstraktní,pomnožná,hromadná a látková
- podstatná jména obecná a vlastní
- přídavná jména a jejich druhy
- stupňování přídavných jmen
- druhy zájmen a číslovek
- pomocné sloveso "být"
- druhy příslovcí,stupňování příslovcí,příslovečné spřežky
- druhy předložek a spojek
- krácení kmenové samohlásky
- mluvnické významy jmen a sloves
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Skladba českého jazyka
Očekávané výstupy
žák:

využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

pracuje s odborným textem•
orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách•
proniká do logiky stavby českého jazyka•
dodržuje zásady interpunkce i v rozsáhlejších stylistických
projevech

•

má přehled o členění složitého souvětí•
využívá znalostí o oslovení, vsuvce, větě neúplné•

Učivo
- věty podle postoje mluvčího
- mluvnický zápor
- věta jednoduchá a souvětí
- skladební dvojice
- shoda,řízenost,přimykání
- věty dvojčlenné a jednočlenné
- sponová slovesa
- shoda přísudku s podmětem
- přívlastek těsný a volný
- doplněk a jeho zvláštnosti
- věta hlavní a vedlejší
- věta řídící a závislá
- souvětí souřadné a podřadné
druhy vedlejších vět / doplňková a přísudková /
druhy významového poměru mezi souřadně spojenými
větami nebo větnými členy
složité souvětí
řeč přímá a nepřímá
samostatný větný člen / oslovení,vsuvka,věta neúplná /
pořádek slov
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
žák:

člení text na odstavce•
pracuje s odborným textem•
orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách•
proniká do logiky stavby českého jazyka•
dodržuje zásady interpunkce i v rozsáhlejších stylistických
projevech

•

má přehled o členění složitého souvětí•
využívá znalostí o oslovení, vsuvce, větě neúplné•
orientuje se v různých slohových útvarech a využívá
vhodné slovní zásoby

•

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu•
přiřadí literární text k literárnímu žánru•
formuluje své názory na diskutované problémy•

Učivo
- popis složitějších pracovních postupů a uměleckých děl
- charakteristika osoby / vystižení povahy člověka,jeho
schopností,zájmů a vlastností /
- charakteristika literární postavy
- líčení / subjektivně zabarvený popis /
- jednoduchý výklad na dané téma
- jednoduchá úvaha na dané téma
- vypravování scény z filmu,ze hry,ukázky z knihy
- fejeton a jeho zvláštnosti
- proslov na dané téma
- diskuse na dané téma
- funkční styly:
hovorový,odborný,umělecký,administrativní,řečnický
- přehled slohových útvarů
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Literární výchova
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se ve struktuře literárního textu•
rozumí významu a smyslu literárního textu•
vybírá si vhodnou četbu•
přiřadí literární text k literárnímu žánru•
charakterizuje jednotlivé literární žánry•
má přehled o významných představitelích české a světové
literatury

•

formuluje své názory na diskutované problémy•
chápe literaturu jako významného pomocníka při
získávání životních hodnot

•

Učivo
- Chvála vypravěčství
- Naruby aneb Jak vychovávat vychovatele
- Divadlo - písňové texty
- Poezie
- Vize a fantazie
- Osudy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
9. ročník

Poslechové činnosti
Vokální činnosti
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9. ročník
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5.1  Matematika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

4 4+1 4+1 4+1 4+1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

3+1 4+1 4+1 4

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět v 1.-5.ročníku :

1.roč. - 4 hodiny týdně

2. - 5. ročník - 5 hodin týdně

6. a 9. ročník - 4 hodiny týdně, 7. a 8. ročník - 5 hodin týdně

Výuka probíhá v kmenových třídách a počítačové učebně.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Čísla a početní operace, Čísla a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty,

Geometrie v rovině a prostoru, Nestandartní aplikační úlohy a problémy

Vzdělávání v předmětu matematika :

- vede k zvládání početních operací

- vede k početní představivosti a rozvíjí logické myšlení

- učí žáky porovnávat čísla a soubory prvků

- učí přečíst a zapsat čísla

- učí řešit slovní úlohy a tím se připravovat pro řešení praktických úkolů

- vede k poznávání geometrických tvarů,těles a jejich využití v praxi

- učí jednoduché konstrukce

- seznamuje s jednotkami délky,času,obsahu,objemu a jejich využití v praxi

- vede ke zdůvodňování postupů

- vede k užití symbolů, péče o matematický jazyk

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání :

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová a samostatná práce

- využití počítačových programů a práce s internetem

- hry, soutěže

Předmětem prolínají průřezová témata

- MV : získávání informací z médií, grafy, diagramy

- OSV : originalita, tvořivost, pružnost nápadů, hledání různých způsobů řešení problémů

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel :

- vede žáky k získávání vědomostí a dovedností pro orientaci v praktickém životě

- rozvíjí paměť žáků, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku

- vede žáky k systematickému ukládání informací

- učí žáky orientovat se v rovině a prostoru

- učí chápat vztah mezi čísly

Matematika a její aplikace
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- učí žáky dokazovat jednotlivá tvrzení a dělat logické závěry

- vede žáky k aplikaci znalostí v jiných předmětech

Kompetence k řešení problémů

Učitel :

- učí žáky provádět početní výkony pamětně i písemně

- učí řešit úlohy z praxe s užitím početních výkonů

- učí provádět odhady a posuzovat jejich reálnost

- učí užívat jednoduché tabulky, diagramy

- vede k umění nalézt chybu a pracovat s ní

Kompetence komunikativní

Učitel :

- učí žáky správně formulovat obsah přečtených textů v logickém sledu

- vede žáky k výstižnému vyjadřování v ústním i písemném projevu

- vede žáky k umění vyjádřit své myšlenky, formulovat odpovědi

- vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

Kompetence sociální a personální

Učitel :

- umožňuje žákům, aby mohli diskutovat v malých skupinách a byli schopni respektovat názor spolužáků

- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede , aby dokázali požádat o pomoc

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry ve třídě

Kompetence občanské

Učitel :

- vede žáky, aby respektovali přesvědčení druhých, k tolerantnosti

- vede žáky, aby se uměli se vcítit do situací jiných lidí

- učí rozhodovat se zodpovědně

- učí aktivně se zapojovat do života školy( soutěže, kvízy )

- ke spravedlivému sebehodnocení

Kompetence pracovní

Učitel :

- vede žáky k bezpečnému používání pomůcek a materiálu ( geometrie )

- vede žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při psaní a rýsování

- vede žáky k přípravě a udržování pracovního místa

- vede žáky k ochraně zdraví svého i jiných

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti, využívá mezipředmětové vztahy

 104
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.1  Matematika

1. ročník

1. ročník
4 týdně, P

Geometrie
Očekávané výstupy
žák:

zná geometrické pojmy: vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,
hned před, hned za

•

zná rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh•
seznámí se s pojmem těleso : krychle,  kvádr, válec, koule•

Učivo
- geometrické pojmy: kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník
- geometrické pojmy: přímá čára
- geometrické pojmy: koule, kvádr, krychle, válec
- jednotky: litr, kilogram, metr

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Aritmetika
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v číselné řadě•
poznává a porovnává číslice•
řeší a vytváří slovní úlohy na porovnávání čísel•
sčítá a odčítá v oboru do dvaceti bez přechodu přes
desítku

•

řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání•
řeší slovní úlohy s využitím vztahů o n- více nobo o n-
méně

•

Učivo
- první, poslední, hned před, hned za, nahoře, dole, velký,
malý
- řádek, sloupec
- číselná řada, čísla 1-5
- menší, větší, rovná se (znaky)
- sčítání, odčítání 0-20
- psaní číslic 0-20, psaní znaků
- rozklady, porovnávání, číselná osa
- jednoduché slovní úlohy, záměna sčítanců
- manipulace s penězi, jednoduchý nákup

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník

Čtení

2. ročník
4+1 týdně, P

 105
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.1  Matematika

2. ročník

Aritmetika
Očekávané výstupy
žák:

umí násobilku 2,3,4,5•
dělí v oboru těchto násobilek•
pozná vztahy mezi násobením a dělením v oboru těchto
násobilek

•

řeší a vytváří slovní úlohy na násobení a dělení v oboru
násobilek

•

řeší a vytváří slovní úlohy s využitím vztahů n- krát více,
n- krát méně)

•

orientuje se v čase ( den, hodina, minuta )•
čte údaje na hodinách včetně digitálních•
sleduje jednoduché závislosti na čase•
pracuje s číselnou řadou 0 - 100•
porovnává čísla 0 - 100•
zaokrouhluje čísla na desítky•
počítá se závorkami•
sčítá a odčítá s přechodem přes desítku (obor do 100 )•
počítání po desítkách, po jedné ( obor do 100 )•
čte a zapisuje čísla ( obor do 100 )•
řeší a vytváří slovní úlohy na porovnávání čísel•
sčítá a odčítá násobky deseti•
řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do
100

•

Učivo
- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
- jednoduché slovní úlohy
- dopočítávání do 10
- sčítání a odčítání do 20 s přechodem ( s rozkladem )
- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10,
procvičování
- přirozená čísla 0 - 100. Zápis čísel, porovnávání čísel
- počítání po jedné a po desítkách
- řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
- sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10
- obrácené úlohy
- zaokrouhlování na desítky, orientace na číselné ose
- počítáme se závorkami, jednoduchý zápis slovní úlohy
- násobení a dělení číslem 1, orientace v čase ( den,
hodina, minuta, sekunda )
- převádění jednotek času
- násobení a dělení číslem 2,3 ( násobení jako sčítání )
- násobení a dělení číslem 4,5,0
- činitel, záměna činitelů, znázornění ve čtvercové síti
- řady násobků daného čísla
- sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Geometrie
Očekávané výstupy
žák:

zná osu souměrnosti•
vyznačí body•
narýsuje přímku•
kreslí křivé a rovné čáry•
narýsuje  úsečku•
odhaduje délku úsečky•
porovnává délku úsečky pomocí proužku papíru•

Učivo
- osa souměrnosti, přímka, bod
- geometrické rovinné útvary
- porovnávání úseček - pomocí proužku papíru
- rýsování úsečky, bod úsečky
- odhad délky úsečky
- lomená čára, přímá a křivá
- jednotky délky - cm, dm

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
4+1 týdně, P

Aritmetika
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s číselnou řadou 0 - 1000•
zapisuje a porovnává čísla 0 - 1000•
pracuje s číselnou osou 0 - 1000•
zaokrouhluje čísla na stovky, desítky•
rozkládá čísla v desítkové soustavě•
provádí součet a rozdíl čísel•
odhaduje a kontroluje výsledek•
počítá po stovkách, desítkách, jednotkách•

)
čte a zapisuje trojciferné číslo•

znázorňuje trojciferné číslo na číselné ose•
porovnává čísla pomocí číselné osy•
řeší úlohy na porovnávání trojciferných čísel•
sčítá a odčítá násobky 100•
sčítá a odčítá čísla bez přechodu násobků 100•
sčítá a odčítá čísla s přechodem násobků 100•
písemně sčítá dva sčítance•
písemně odčítá dva sčítance, kontrola výsledků•
řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání•
násobí čísly 6,7,8,9, automatizace všech spojů násobilek•
dělí v oboru těchto násobilek, automatizace dělení v oboru
násobilek

•

násobí 10•
násobí a dělí dvojciferná čísla jednociferným•
dělí se zbytkem•
rozezná pojmy ( součin, podíl, zbytek )•
pamětně násobí dvojciferná čísla jednociferným mimo
obor násobilek

•

násobí a dělí součty nebo rozdíly dvou čísel•
užívá závorky•
řeší a vytváří slovní úlohy se dvěma různými početními
výkony

•

Učivo
- násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4, 5 
- násobení a dělení 6, 7, 8 
- slovní úlohy typu 2 x méně, více, příklady se závorkami,
znázornění ve čtvercové síti, řady násobků 6, 7, 8 
- násobení a dělení 9, 10
- znázornění ve čtvercové síti, složené slovní úlohy
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes
základ
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes
základ
- písemné sčítání bez přechodu přes základ
- písemné sčítání se součtem jednotek 10
- písemné sčítání s přechodem přes základ
- písemné odčítání bez přechodu přes základ
- písemné odčítání s přechodem přes základ
- čísla 0 - 1000
- sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100
- sčítání a odčítání do 1000 s přechoden přes 100
- násobení a dělení do 100
- násobení a dělení čísly 10 a 100
- násobení a dělení čísly 20, 30, 40, 50
- násobení a dělení čísly 60, 70, 80, 90
- dělení se zbytkem
- násobení a dělení jedno a dvojciferných čísel
jednociferným

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
3. ročník

Numbers
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3. ročník

Geometrie
Očekávané výstupy
žák:

rýsuje přímku•
rozezná vzájemnou polohu dvou přímek•
pracuje ve čtvercové síti•
umí obvod trojúhelníku•
umí jednotky délky•

Učivo
- prostorové a rovinné geometrické tvary
- bod, polopřímka, přímka, úsečka a jejich rýsování
- rovinné útvary, tělesa a jejich rozlišování
- strana, vrchol, hrana, stěna rovinných a prostorových
útvarů
- čtyřúhelník, jeho vrcholy a strany
- čtverec ve čtvercové síti, sousední a protější strany,
shodnost všech čtyř stran
- obdélník ve čtvercové síti, shodnost protějších stran
- překreslení čtverce a obdélnníku do čtvercové sítě
- úsečka - krajní body úsečky
- rýsování úsečky libovolné a následně dané délky
- porovnávání úseček
- měření úseček s přesností na cm a mm
- odhad délky úsečky
- přímka - rýsování přímky a její označení, průsečík přímek
- vzájemná poloha dvou přímek, rovnoběžky, různoběžky
- plánky a mapky - dlažba ze čtverců, trojúhelníků
a obdélníků
- plánky bytu, města
- stavby z krychlí - stavění podle plánů, vytvoření plánů
- jednotky délky - mm, cm, dm, m, km, převody jednotek,
měření úseček
- obvod trojúhelníku - výpočet sečtením tří stran

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
3. ročník

Práce montážní a demontážní
Tělesná výchova

Atletika

4. ročník
4+1 týdně, P
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4. ročník

Aritmetika
Očekávané výstupy
žák:

počítá po statisících, desetitisících, tisících do 1 000 000•
zapisuje čísla v desítkové soustavě•
porovnává čísla do 1 000 000•
pracuje na číselné ose•
zaokrouhluje čísla na stastisíce, desetitisíce, tisíce, sta a
desítky

•

sčítá a odčítá čísla v daném oboru•
násobí a dělí čísla v daném oboru•
odhaduje a kontroluje výsledek•
rozkládá čísla v desítkové soustavě•
řeší jednoduché rovnice s užitím číselné osy•
vyznačování intervalů na číselné ose•
procvičuje pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel•
procvičuje pamětné násobení a dělení přirozených čísel•
písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem•
písemně dělí jednociferným dělitelem•
řeší slovní úlohy na porovnávání čísel, na vztahy o n- více
(méně ), n-krát více (méně)

•

umí užívat závorku•
dokáže vyznačit názorně celek, část, zlomek•
ovládá pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára•
využívá názorné obrázky k určování celku•
řeší a vytváří slovní úlohy k určování daného celku•
řeší slovní úlohy vedoucí k rozdělování celku na části a
vypočítá celek z daných částí

•

dokáže vyjádřit polovinu, čtvrtinu, třetinu, pětinu, desetinu
z daného celku

•

Učivo
- přirozená čísla do 1000 000
- počítání po statisících, desetitisících a tisících
- čtení a zápis čísel, číselná osa
- porovnávání čísel, zaokrouhlování
- slovní úlohy s jednou a více početními operacemi, ve
kterých aplikuje osvojené početní operace
- sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000
- písemné sčítání a odčítání do 1 000 000
- pořadí výpočtů při násobení a dělení
- násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti
- písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem
- využívání vlastností ( komutativnost, asociativnost ) při
pamětném i písemném počítání
- písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se
zbytkem
- zlomky - zápis, popis, sčítání zlomků se stejným
jmenovatelem
- diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Geometrie
Očekávané výstupy
žák:

zná vzájemnou polohu dvou přímek v rovině, rovnoběžky,
různoběžky - průsečík

•

rýsuje kolmice, rovnoběžky•
rýsuje kružnici, kruh•
určuje střed a poloměr kružnice•
pozná tělesa - krychle, kvádr•
ovládá stavby z krychlí•
seznamuje se s osou souměrnosti•
zná souměrné útvary ve čtvercové síti•
ovládá konstrukci čtverce a obdélníku•
umí užít základní jednotky obsahu•
řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahů, obvodů
obdélníků a čtverců

•

Učivo
- kruh, kružnice, střed, poloměr
- konstrukce kruhu, kružnice
- krychle, kvádr ( tělesa )
- stavby z krychlí - stavění podle plánů, vytvoření plánů 
- souřadnice ve čtvercové síti
- rovnoběžky a kolmice
- konstrukce
- souměrné obrazce
- obvod trojúhelníku
- konstrukce pravoúhelníků ( čtverce a obdélníku )
- obvod čtverce a obdélníku
- obsah čtverce a obdélníku
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4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
4. ročník

Práce montážní a demontážní
Tělesná výchova

Atletika

5. ročník
4+1 týdně, P

Geometrie
Očekávané výstupy
žák:

ovládá konstrukce čtverce, obdelníku•
rýsuje rovnoběžky a kolmice daným bodem•
zná další jednotky obsahu•
převádí jednotky obsahu•
řeší slovní úlohy s výpočty obvodu a obsahu obdélníku a
čtverce

•

pozná osově souměrné útvary•

Učivo
- úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžka, kolmice
- převody jednotek délky, měření
- kruh, kružnice - konstrukce, vzájemná poloha dvou kružnic
- rovnoběžníky - konstrukce
- konstrukce čtverce a obdélniku - obvod, obsah, jednotky
obsahu, převádění jednotek
- povrch krychle, kvádru
- vzájemná poloha přímek v rovině a prostoru
- pozná osově souměrné útvary

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
5. ročník

Práce montážní a demontážní
Tělesná výchova

Atletika
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5. ročník

Aritmetika
Očekávané výstupy
žák:

zná řadu přirozených čísel do miliónu a přes milión, jejich
posloupnost

•

orientuje se na číselné ose•
čte a zapisuje čísla v desítkové soustavě•
porovnává přirozená čísla•
ovládá početní výkony s přirozenými čísly a jejich
vlastnosti

•

umí zaokrouhlovat přirozená čísla na milióny, statisíce,
desetitisíce, tisíce, sta a desítky

•

ovládá pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení
přirozených čísel

•

ovládá písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
přirozených čísel, dělení se zbytkem, dělení dvojciferným
dělitelem

•

řeší slovní úlohy•
seznamuje se s desetinným zlomkem a desetinným
číslem,s jejich porovnáváním,sčítáním a odčítáním
desetinných čísel, zaokrouhlování , násobení a dělení
desetinných čísel

•

řeší tabulky, diagramy, soustavy souřadnic, grafy•
chápe aritmetický průměr•

Učivo
- přirozená čísla a operace s nimi, malá a velká násobilka,
asociativní zákon
- pořadí výpočtů, přímá úměrnost (tabulka, graf), násobení
jedno a dvojciferným číslem, písemné násobení a dělení
- písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, dělení se
zbytkem, slovní úlohy
- přirozená čísla větší než milión a početní operace s nimi,
násobení jedno, dvoj a trojciferným činitelem
- dělení dvojciferným dělitelem beze zbytku a se zbytkem,
roznásobení sčítanců
- zlomky - zápis, porovnání, krácení, část z celku
- desetinný zlomek , smíšené číslo, desetinné číslo,
porovnávání
- sčítání a odčítání desetinných čísel se stejným a různým
počtem desetinných míst, slovní úlohy, práce s grafem
a tabulkou
- zaokrouhlování desetinnných čísel, násobení a dělení
desetinných čísel čísly 10 a 100
- násobení a dělení desetinných čísel přirozenými čísly
menšími než 10
- aritmetický průměr, diagramy a grafy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
3+1 týdně, P

Opakování z 1.stupně
Očekávané výstupy
žák:

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla•
provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a
písemně

•

provádí odhady a kontroly výpočtů•
zaokrouhluje•
umí zobrazit přir.číslo na čís.ose•

Učivo
- přirozená čísla - čtení a zápis čísla v desítkové soustavě,
zobrazení na číselné ose, početní operace

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Desetinná čísla
Očekávané výstupy
žák:

čte a zapisuje desetinná čísla•
umí zobrazit desetinné číslo na číselné ose•
porovnává a zaokrouhluje des.čísla•
provádí početní operace s des.čísly•
vypočítá  aritmetický průměr•
převádí jednotky•
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností•

Učivo
- desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- porovnávání, zaokrouhlování
- početní operace, aritmetický průměr
- převody jednotek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Geometrické útvary v rovině
Povrch a objem krychle a kvádru

Fyzika
Měření fyzikálních veličin

přesahy z učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Geometrické útvary v rovině
Povrch a objem krychle a kvádru

Fyzika
Měření fyzikálních veličin

Geometrické útvary v rovině
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje druhy čar, používá technické písmo k popisu
geometrických útvarů

•

užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka•
převádí jednotky délky, hmotnosti•
vypočítá obvod a obsah  čtverce, obdélníku, obvod
trojúhelníku

•

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary•
využívá znalostí při výpočtech obsahu složitějších obrazců•

Učivo
- druhy čar, technické písmo
- rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, kruh
- převody jednotek
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
- obsahy čtverce a obdélníku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Desetinná čísla
Fyzika

Měření fyzikálních veličin

přesahy z učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Desetinná čísla

Povrch a objem krychle a kvádru
Očekávané výstupy
žák:

zná jednotky obsahu a umí je převádět•
vypočítá obsah čtverce a obdélníku•
charakterizuje jednotlivá tělesa - kvádr, krychle•
načrtne a sestrojí síť tělesa•
načrtne a sestrojí  obraz krychle a kvádru•
vypočítá povrch a objem kvádru a krychle•
zná jednotky objemu•

Učivo
- jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku
- zobrazování těles - náčrt, náčrt sítě
- převody jednotek objemu
- objem krychle, kvádru
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6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Desetinná čísla
Fyzika

Měření fyzikálních veličin

přesahy z učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Desetinná čísla
Výtvarná výchova

Prostorová tvorba
Fyzika

Měření fyzikálních veličin

Úhel a jeho velikost
Očekávané výstupy
žák:

narýsuje a změří daný úhel•
sestrojí  osu úhlu•
rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů•
provádí početní operace s velikostmi úhlů•
rozumí pojmu mnohoúhelník•
sestrojí  pravidelný šestiúhelník•

Učivo
- rýsování a měření úhlů
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu a převody velikostí úhlů
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky- pojem, pravidelný šestiúhelník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Obecný zeměpis

Osová souměrnost
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje druhy čar, používá technické písmo k popisu
geometrických útvarů

•

určí souměrný útvar, sestrojí obraz v dané souměrnosti•

Učivo
- obraz útvaru v osové souměrnosti - bod, úsečka,
polopřímka, přímka, n- úhelník, kruh a další
- osy souměrnosti útvarů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Trojúhelník
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje druhy čar, používá technické písmo k popisu
geometrických útvarů

•

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary•
narýsuje a změří daný úhel•
rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů•
určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich
vlastnosti

•

pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy v
trojúhelníku

•

sestrojí těžnice, střední příčky, výšky v trojúhelníku, změří
je a zapíše

•

sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku•

Učivo
- úhly v trojúhelníku - vnitřní, vnější, vedlejší, vrcholové
- trojúhelníková nerovnost
- druhy trojúhelníků - podle velikostí stran, úhlů
- výšky, těžnice, osy, střední příčky
- kružnice opsaná, vepsaná

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Dělitelnost přirozených čísel
Očekávané výstupy
žák:

zná pojem násobek, dělitel•
používá znaky dělitelnosti•
rozumí pojmu prvočíslo,číslo složené•

rozloží číslo na součin prvočísel•
určuje a užívá násobky a dělitele•
řeší situace s využitím dělitelnosti v N•

Učivo
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný násobek, společný dělitel, jednoduché slovní
úlohy
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Racionální čísla

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
4+1 týdně, P

Celá čísla
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje kladná a záporná čísla•
zobrazí  kladná a záporná čísla na číselné ose•
chápe pojem opačné číslo•
určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její
geometrický význam

•

provádí početní operace s celými čísly•
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace v nich využívá matem. aparát

•

Učivo
- čtení a zápis celého čísla
- zobrazení na číselné ose
- opačné číslo, absolutní hodnota
- početní operace

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Racionální čísla
Očekávané výstupy
žák:

modeluje a zapisuje zlomkem část celku•
převádí zlomky na des. čísla a naopak•
porovnává zlomky•
provádí početní operace s rac.čísly•

Učivo
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a des.čísly
- zobrazení na čís.ose
- převrácený zlomek, smíšené číslo
- početní operace s racionálními čísly
- složený zlomek
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
7. ročník

Nákup a skladování

přesahy z učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Dělitelnost přirozených čísel

Středová souměrnost
Očekávané výstupy
žák:

dbá na kvalitu a přesnost rýsování•
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v dané
souměrnosti

•

určí souměrný útvar•

Učivo
- sestrojení obrazu obrazce ve středové a osové
souměrnosti
- osy souměrnosti, střed souměrnosti
- souměrné útvary

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
7. ročník

Kresba

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Rovnoběžníky, lichoběžník
Výtvarná výchova

Kresba

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy
žák:

vyjádří poměr mezi danými hodnotami•
zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru•
dělí celek na části v daném poměru•
pracuje s měřítky map a plánů•
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem

•

rozumí a využívá pojmu úměra•
využívá trojčlenku při řešení slovních úloh•
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti•

Učivo
- poměr, zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení v poměru
- měřítko, plán
- přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Procenta
Fyzika

Pohyb tělesa
Otáčivé účinky síly

přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chem.reakce - redox, rychlost
chem.reakce

Zeměpis
6. ročník

Obecný zeměpis

Procenta
Očekávané výstupy
žák:

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření celek - část
- přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, des.číslem,
procentem

•

chápe pojem procento•
užívá základní pojmy procentového počtu•
řeší slovní úlohy•
chápe pojem promile•
řeší aplikační slovní úlohy•

Učivo
- základ, počet procent, procentová část
- promile
- slovní úlohy
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Rovnice kolem nás

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Poměr, přímá a nepřímá
úměrnost

Trojúhelník
Očekávané výstupy
žák:

pozná shodné útvary•
užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách

•

sestrojí trojúhelník z daných prvků•
dbá na kvalitu a přesnost rýsování•

Učivo
- věty o shodnosti trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Povrch a objem hranolu
8. ročník

Pythagorova věta
9. ročník

Tělesa

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Povrch a objem hranolu

Rovnoběžníky, lichoběžník
Očekávané výstupy
žák:

charekterizuje rovnoběžník•
rozlišuje různé typy rovnoběžníků•
sestrojí  rovnoběžník•
odhadne a vypočítá obvod a obsah trojúhelníků a
rovnoběžníků

•

rozpozná a pojmenuje lichoběžník•
sestrojí lichoběžník•
vypočítá obvod a obsah lichoběžníku•

Učivo
- vlastnosti, rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah rovinných obrazců

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Středová souměrnost
Povrch a objem hranolu

9. ročník
Tělesa

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Povrch a objem hranolu

Povrch a objem hranolu
Očekávané výstupy
žák:

rozezná a pojmenuje hranol•
načrtne a narýsuje obraz tělěsa v rovině•
načrtne a narýsuje síť hranolu•
odhadne a vypočítá povrch a objem hranolu•

Učivo
- různé typy hranolů
- povrch a objem hranolů
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Trojúhelník
Rovnoběžníky, lichoběžník

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Trojúhelník
Rovnoběžníky, lichoběžník

8. ročník
4+1 týdně, P

Druhá mocnina a odmocnina
Očekávané výstupy
žák:

určí druhou mocninu výpočtem, pomocí tabulek  a
kalkulačky

•

určí druhou odmocninu zpaměti,  pomocí tabulek a
kalkulačky

•

využívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech•
chápe pojem reálné číslo•

Učivo
- pojem mocnina a odmocnina
- čtení a zapisování druhých mocnin a odmocnin
- určení popř. výpočet druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálné číslo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo

přesahy z učebních bloků:

Pythagorova věta
Očekávané výstupy
žák:

rozliší odvěsny a přeponu v pravoúhlém trojúhelníku•
chápe odvození  Pythagorovy věty a zná její matematické
vyjádření

•

využívá Pythagorovu větu při  výpočtu délek stran
pravoúhlého trojúhelníka

•

využívá Pythagorovu větu ve slovních úlohách•
v úlohách provádí odhady  a správně zaokrouhluje•

Učivo
- seznámení s Pythagorovou větou
- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty v rovině a prostoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Trojúhelník

Mocniny s přirozeným mocnitelem
Očekávané výstupy
žák:

 zapíše číslo pomocí mocniny deseti•
provádí početní operace  s mocninami s přirozeným
mocnitelem

•

Učivo
- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem
- pravidla počítání s mocninami
- zápis čísla v desítkové soustavě
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8. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výrazy a mnohočleny
Očekávané výstupy
žák:

rozumí pojmu výraz•
v jednoduchých reálných situacích využívá proměnných•
určí hodnotu číselného výrazu•
provádí početní operace s výrazy•
zapíše slovní úlohu pomocí výrazu s proměnnou•

Učivo
- číselné výrazy
- výrazy s proměnnými
- výrazy v matematice i životě
- vzorce, sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů a rozklad
na součin

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo
9. ročník

Elektrický náboj a elektrické pole
Elektrický proud

Chemie
8. ročník

Částicové složení látek a
chem.prvky
Chemická reakce - slučování,
rozklad

přesahy z učebních bloků:

Informatika
8. ročník

MS EXCEL

Lineární rovnice
Očekávané výstupy
žák:

řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a
provádí zkoušku

•

matematizuje jednoduché reálné situace•

Učivo
- rovnost výrazů
- řešení lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav,
jednoduché, se zlomky, s desetinnými čísly a závorkami

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo
Chemie

Částicové složení látek a
chem.prvky
Chemická reakce - slučování,
rozklad
Anorg.chem.látky - oxidy,
halogenidy, kyseliny, hydroxidy
Chemické reakce - neutralizace

přesahy z učebních bloků:

Rovnice kolem nás
Očekávané výstupy
žák:

řeší slovní úlohy pomocí lineárních rovnic nebo úvahou•
provádí zkoušku řešení a zdůvodní zvolený postup•

Učivo
- jednoduché slovní úlohy
- složitější slovní úlohy - pohyb, společná práce
- výpočet neznámé ze vzorce
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Procenta
Fyzika

Pohyb tělesa

Kružnice a kruh
Očekávané výstupy
žák:

umí vymodelovat a načrtnout vzájemnou polohu přímky a
kružnice a dvou kružnic

•

vypočítá obvod kruhu a kružnice a obsah kruhu•
rozumí vzorcům pro obvod a obsah kruhu a využívá je v
praktických úlohách

•

využívá znalost Thaletovy kružnice v konstrukčních
úlohách-tečna ke kružnici

•

Učivo
- kružnice a kruh
- kružnice a přímka
- dvě kružnice
- Thaletova věta
- obvod kruhu a kružnice, obsah kruhu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
8. ročník

Grafika

přesahy z učebních bloků:

Válec
Očekávané výstupy
žák:

popíše válec , ve svém okolí  pozná předměty tvaru válce•
vypočítá objem a povrch válce•
rozumí vzorcům pro povrch a objem válce a umí využít v
praktických úlohách

•

Učivo
- válec a jeho síť
- povrch a objem válce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
8. ročník

Grafika

přesahy z učebních bloků:

Konstrukční úlohy
Očekávané výstupy
žák:

využívá znalost Thaletovy kružnice v konstrukčních
úlohách-tečna ke kružnici

•

umí načrtnout a narýsovat jednoduchou konstrukční úlohu•
rozumí pojmu množina bodů dané vlastnosti•
využívá poznatků o výškách, težnicích, středních
příčkách, Thaletovy kružnice...v konstrukčních úlohách

•

Učivo
- množiny bodů v rovině
- konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

9. ročník
4 týdně, P

Výrazy
Očekávané výstupy
žák:

provádí úpravy výrazů pomocí vzorců a vytýkaní•
určí  hodnotu výrazu•
zjistí,  kdy má lomený výraz smysl•
provádí početní operace s jednoduchými lomenými výrazy•

Učivo
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazu na součin - vytýkání
- pojem složený zlomek a lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy - rozšiřování, krácení,
sčítaní a odčítání s jednočlenem ve jmenovateli, násobení,
dělení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Očekávané výstupy
žák:

řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli•
řeší jednoduché slovní úlohy•

Učivo
- postup při řešení rovnice s neznámou ve jmenovateli
- slovní úlohy využívající rovnice s neznámou ve jmenovateli

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektrický proud

přesahy z učebních bloků:

Soustavy rovnic
Očekávané výstupy
žák:

řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými metodou sčítací a dosazovací

•

řeší slovní úlohy pomocí soustavy rovnic - úlohy o
směsích

•

Učivo
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic -
směsi

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Funkce
Očekávané výstupy
žák:

zakreslí body v pravoúhlé soustavě souřadnic•
chápe pojem funkce•
rozlišuje lineární a kvadratickou funkci•
sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce•
využívá funkcí při řešení praktických úloh•
umí vyřešit graficky soustavu lineárních rovnic•

Učivo
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pojem funkce
- zadání funkce tabulkou, rovnicí a grafem
- lineární funkce, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektrický náboj a elektrické pole
Elektrický proud
Optika

Chemie
Chem.reakce - redox, rychlost
chem.reakce

přesahy z učebních bloků:

Podobnost
Očekávané výstupy
žák:

rozliší shodné a podobné útvary•
využívá věty o podobnosti trojúhelníku v jednoduchých
úlohách

•

Učivo
- podobnost geometrických útvarů
- věty o podobnosti trojúhelníků, jednoduché slovní úlohy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Goniometrické funkce
Očekávané výstupy
žák:

využívá tabulky a kalkulačku při určování hodnot funkcí•
dopočítá prvky v pravoúhlém troj. dle zadání•
využívá funkce při jednoduchých výpočtech v rovině a v
prostoru

•

Učivo
- vztahy v pravoúhlém trojúhelníku - sin, cos, tg, cotg
- určování hodnot goniometrických funkcí pomocí tabulek,
kalkulačky
- výpočet prvků v pravoúhlém trojúhelníku
- užití v rovině a prostoru

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesa
Očekávané výstupy
žák:

charakterizuje jednotlivá tělesa a najde je ve svém okolí•
umí narýsovat síť těles•
vypočítá povrch a objem těles•
řeší úlohy z praxe•

Učivo
- kužel
- jehlan
- koule
- povrch a objem daných těles
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
9. ročník

Kresba
Grafika
Prostor

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Trojúhelník
Rovnoběžníky, lichoběžník

Fyzika
6. ročník

Měření fyzikálních veličin

Finanční matematika
Očekávané výstupy
žák:

využívá znalosti procent ve finanční matematice•
řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování•
využívá kalkulačku při výpočtech•
umí rozhodnout o nejvýhodnějším uložení kapitálu•
orientuje se v pojmech osobní úvěr, leasing, hypoteční
úvěr, stavební spoření...

•

Učivo
- základní pojmy finanční matematiky (věřitel, dlužník,
kapitál, úrok, úroková míra)
- složené a jednoduché úrokování
- půjčky, spoření, hypotéka, leasing

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
9. ročník

Hospodářství  ČR
Regiony  ČR
Místní region  - Přerovsko, Haná

Občanská výchova
Stát a hospodářství

přesahy z učebních bloků:
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5.1  Informatika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0+1 0+1 0+1 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět informatika je vyučován jako samostatný předmět v 5. - 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá

v počítačové učebně.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Základy práce s počítačem, Vyhladávání informací a komunikace, Zpracování

a využití informací

Vzdělávání v předmětu informatika:

- vede žáky k poznání a využívání výpočetní techniky, výukového Softwaru

- učí žáky vyhledávat informace na internetu

- vede žáky k respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání Software

- vede žáky k tvořivému využívání hardwarových a softwarových prostředků

Formy a metody práce:

užívají se podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

- skupinová práce (s využitím pracovních listů, HW, SW a internetu)

- frontální výuka ( výklad, demostrace práce na dataprojektoru)

- krátkodobé projekty (letáky, tiskoviny, mapy)

- soutěže ( počítačová a informační gramotnost)

Řád učebny informatiky je vyvěšen v učebně, žáci jsou s ním seznámeni a je pro ně závazný.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení

- vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací

- učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

Kompetence k řešení úkolů

- vede žáky k plánování postupů řešení podle jejich schopností

Kompetence komunikativní

- podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit a dále využívat

Kompetence sociální a personální

- umožňuje žákům podílet se na  vytváření pravidel skupinové práce,  důsledně vyžaduje jejich dodržování

- zdůrazňuje spolupráci žáků, vede k respektování práce jiných, k ohleduplnosti, k odpovědnosti za společně

vykonanou práci

- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské

- podporuje program bezpečné školy, pomáhá při odhalování a řešení šikany

- reflektuje ve výuce společenské a přírodní dění

- vede žáky k tolerantnosti, schopnosti empatie, k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

- pomáhá žákům vybrat správné modely chování v krizových situacích, vede k ochraně zdraví

- učí žáky orientovat se v problematice ochrany životního prostředí

- vede žáky k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

Kompetence pracovní

Informační a komunikační technologie
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- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení, k udržování pořádku na

pracovišti

- vytváří u žáků pracovní návyky, dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti, využívá mezipředmětové vztahy

- pomáhá žákům v orientaci jejich budoucího povolání

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Stavba mediálních sdělení

Vnímání autora mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Průřezová témata pokrývaná předmětem

5. ročník
1 týdně, P

Základní práce s PC
Očekávané výstupy
žák:

využívá základní standartní funkce PC a jeho nejběžnější
periferie

•

respektuje pravidla bezpečné práce s HW a SW a
postupuje poučeně v případě jejich závady

•

chrání data před poškozením a zneužitím•
při vyhledávání na internetu využívá nejvhodnější cesty•
pracuje s textem a obrázkem v grafickém a textovém
editoru

•

Učivo
- základní práce s PC ( zapnutí, vypnutí, přihlášení do školní
sítě )
- základní ovládání OS ( ikony, základní obrazovka,
struktura dat)
- základní práce s daty ( kopírování, přesun, mazání, práce
se schránkou)
- základní práce v síti ( prohlížeč, internet, komunikace,
email)
- základní práce s obrázky (úprava velikosti, přesun,
kopie)                                                                                      
           
- základní práce s textem (formátování textu)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

6. ročník
0+1 týdně, P

Hardware
Očekávané výstupy
žák:

popíše základní hardwarové komponenty PC•
rozlišuje vstupní a výstupní zařízení•

Učivo
- základní počítačová sestava (klávesnice, monitor, počítač
a jeho funkce)
- přídavné zařízení počítače

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Software
Očekávané výstupy
žák:

vysvětlí rozdíl mezi Hardware a Software•
popíše základní dělení SW•

Učivo
- základní dělení (OS, Aplikace, Vývojářské nástroje)  
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Operační systémy
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v adresářové struktuře PC•
popíše základní uspořádání PC (složky, soubory) aktivně
pracuje se složkami i soubory, rozlišuje formáty souborů

•

Učivo
- historie a současnost (MS - DOS,Windows,síťový
OS,Linux)
- pracovní prostředí W-XP, plocha obrazovky
- struktura a popis  nejdůležitějších částí (panely,ikony,
tlačítka,lišty)
- nastavení pracovní plochy, spořiče obrazovky,
- organizace oken na ploše, práce s nápovědou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Editory
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s textovými editory, prohlubuje své dosavadní
znalosti týkající se úprav textu apod.

•

pracuje s jednoduchými grafickými editory•

Učivo
textový editor
- prohloubení a zdokonalení práce s textem (formátování
textu, odstavce, vkládání obrázku do textu,kopírování
pomocí schránky)
 
grafický editor
- prohloubení a zdokonalení práce s grafickým objektem
(struktura bitmapového obrázku, ovládání programu, editace
obrázku)
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6. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Netware
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje základní pravidla pro ochranu dat•
komunikuje pomocí internetu•
při vyhledávání na interentu využívá nejvhodnější cesty•
chápe princip práce v síti•

Učivo
Síťové vybavení
- typologie sítí
- typy PC v síti
- druhy připojení
Internet
- historie internetu
- základní charakteristika
- typy připojení
- prohlížeče
- základní uživatelské práce (portály,služby Http,www,IP
adresy)
- e-mail,Netmeeting,IRC
 

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
0+1 týdně, P

Hardware
Očekávané výstupy
žák:

používá základní počítačové pojmy - hardware a software,
základní údaje o jednotlivých komponentech PC, vysvětlí
vznik a vývoj PC

•

rozumí pojmům VT(myš,procesor,monitor,harddisk aj),
ovládá základní funkce a práce na PC včetně
nejběžnějších periférií

•

Učivo
Data z pohledu HW
- dvojková soustava
- informační jednotky a jejich převody
- typy disků (pevný, logický, síťový, výměnný)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Software
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s OS Windows a jeho příslušenstvím•
nastavuje uživatelské rozhraní, ovládá práci s
průzkumníkem a dalším základním příslušenstvím OS

•

Učivo

Data z pohledu SW
- stromová struktura dat (složky, soubory, vyhledávání, typy
souborů, přípony)
- charakteristika OS
- OS Windows  a příslušenství (ovladací panely, nastavení
pracovního prostředí a plochy)
- práce s manažery -průzkumník (wincommander, Servant
Salamadr)
- úprava nabídky START

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

MS Office
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základy práce v textovém a grafickém editoru•
vytváří dokumenty, které obsahují tabulky, grafy, obrázky,
upravuje texty v rámci stylu, typu písma,

•

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro
práci s textem

•

dokáže vytvořit vlastní jednoduchou prezentaci•
ovládá základní práce v prezentačním programu•

Učivo
MS WORD - formátování, základní editace textu, rozšířené
funkce, tabulky, editor rovnic,hromadná korespondence,
hypertexty, vlastní styly)
MS PowerPoint - vlastní prezentace - (vkládání zvuků,
obrázků, tvorba animací)

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
0+1 týdně, P

 HW a SW
Očekávané výstupy
žák:

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím•
dokáže zabránit napadení PC viry a odstranit je•
ovládá práci s disky - FDD,HDD,CD - záloha dat•

Učivo
- ovládání vstupních a výstupních zařízení
- vnitřní součásti PC (procesor, základní deska, RAM, sloty,
připojení, výstupy)
- počítačové viry (historie, druhy)
- antivirové programy
- zálohování dat - místní a externí disky
- Freeware, SHareware - stahování a instalace na PC

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

MS EXCEL
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základní práce v tabulkovém editoru•
pracuje s tabulkovým  editorem,využívá jednotlivých
funkcí a vzorců k výpočtům s grafy v programu

•

Učivo
Základní práce v programu
- úprava sešitů, práce se  vzorci
- vytváření tabulek a jejich úprava
- formátování buněk, práce se schránkou
- práce s grafy a jejich úpravy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Výrazy a mnohočleny

přesahy z učebních bloků:

Grafika
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základní principy práce s grafickými útvary v
grafických editorech

•

dokáže rozlišit bitmapový a vektorový obrázek•

Učivo
Bitmapová grafika
- rozlišení , princip barev, rastr
Vektorová grafika
- základní práce ve vektorovém programu Zoner Calisto
- ovládání programu
- vektory a jejich editace
Základy animace
- vytváření jednoduché animace v programu Zoner Gif
Animátor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Internet
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním
vlastnictví

•

chápe princip sítě a orientuje se v základních pojmech
sítě

•

ověřuje věrohodnost informací z různých informačních
zdrojů

•

cituje zdroj  při použítí informací•

Učivo
- vyhledávání informací a ověřování věrohodnosti

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

Opakování MS -OFFICE
Očekávané výstupy
žák:

prezentuje v multimediální formě  na zvolené téma, které
shrnuje veškeré dosavadní znalosti v oblasti PC

•

Učivo
multimediální prezentace -  volné téma s užitím znalostí
editorů :
- MS PowerPoint
- MS Word
- ZonerCalisto

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tworba WWW
Očekávané výstupy
žák:

vytváří jednoduché webové stránky za pomocí znalostí
MS Office, respektuje zásady tvorby webových stránek a
ovládá základní úkony

•

Učivo
- www stránky a jejich struktura
- tvorba stránek v editoru Front Page
- základní seznámení s HTML kódy
- využití internetových šablon
- ukládání stránek na web

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Internet
Očekávané výstupy
žák:

používá informace z různých informačních
zdrojů,vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

•

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním
vlastnictví

•

Učivo
- vyhledávání informací v souladu se zákony o duševním
zdraví
- bibliografická citace
- typografická pravidla

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Grafika
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základní principy práce s grafickými útvary v
grafických editorech

•

pracuje s přídavným zařízením PC-scannerem, digitálním
fotoaparátem, CD-ROM, instaluje software a pracuje s
výměnným diskem, zpracovává přenesená data, MP3

•

Učivo
Základní práce v editoru GimpShop (Adobe photoshop)
- ovládání jednotlivých nástrojů
- práce s vrstvami
- úpravy fotografií
- fotomontáže
- vytváření portfolia třídy
Přídavné zařízení
- digitální fotoaparát a jeho základní funkce
- základní práce se scannerem a flash diskem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1  Fyzika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1+1 2 1 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku :8. ročník 1 hodina týdně ,6.,7. a 9. ročník

2 hodiny týdně

Výuka probíhá v odborné učebně přírodovědných předmětů.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Látky a tělesa, Pohyb těles a síly, Mechanické vlastnosti tekutin, Energie,

Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné děje, Vesmír 

Vzdělávání v předmětu fyzika :

- vede žáky k poznávání fyzikálních jevů a jejich souvislostí

- učí žáky pozorovat pokusy a vyvozovat závěry

- učí žáky měřit fyzikální veličiny a zapisovat výsledky měření

- vede žáky k osvojení základních fyzikálních pojmů a užívání odborné terminologie

- podporuje logické myšlení

- učí žáky vyhledávat informace v tabulkách, v encyklopediích, časopisech , na internetu

Formy a metody práce :

užívají se podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

- skupinová práce ( s využitím pomůcek , přístrojů, měřidel, pracovních listů, ... )

- frontální výuka ( výklad, demonstrační pokusy, řízený rozhovor, diskuze, ...)

- samostatná práce a pozorování

- krátkodobé projekty ( referáty, křížovky, ...)

- soutěže (astronomická a fyzikální olympiáda,...)

- laboratorní práce ( v případě většího počtu žáků bude třída dělena na dvě skupiny)

Řád učebny fyziky je vyvěšen v učebně, žáci jsou s ním seznámeni a je pro ně závazný.

Předmět fyzika úzce souvisí s dalšími předměty vzdelávací oblasti Člověk a příroda:

zeměpis : sluneční soustava, magnetické pole Země

přírodopis : světelná energie- fotosyntéza, optika - zrak, zvuk - sluch, ultrazvuk

chemie : stavba atomu, jaderná energie

Předmětem prolínají průřezová témata:

- OSV : rozvoj schopností a dovedností,řešení problémů, cvičení sebekontroly, dobrá organizace času, zvládnutí

stresových situací , hledání pomoci při potížích, vzájemné respektování, nácvik pozorování,pozitivního myšlení,

soutěživosti

- EV : energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, způsoby šetření energie, její vliv na

životní prostředí, obnovitelné a neobnovitelná zdroje energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory

jaderné energetiky, vliv průmyslua dopravy na životní prostředí

- MeV : schopnost vyhledávat, třídit a využívat informace z různých zdrojů ( encyklopedie, TV, tisk,internet, ...)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení:

Člověk a příroda
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Učitel

- zadává žákům úkoly, které umožňují volbu různých postupů

- vede žáky k vlastnímu řešení úkolů

- klade důraz na přiměřenost obsahu učiva

- diferencuje úkoly podle úrovně žáků

- vede žáky k využívání různých zdrojů informací

- pěstuje návyky k celoživotnímu učení

- umožňuje žákům spoluvytářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:

Učitel

- využívá úlohy rozvíjející tvořivost

- zařazuje metody, které vedou žáky k formulování hypotéz, vyslovování vlastních zavěrů a ověřování jejich

pravdivosti

- vede žáky ke schopnosti nalézt chybu a opravit ji

Kompetence komunikativní: 

Učitel

- vede žáky k výstižnému a kultivovanému ústnímu i písemnému vyjadřování

- společně žáky vytváří zásady diskuze

- rozvíjí u žáků schopnost naslouchat a zaujmout stanovisko

- podporuje práci s různými zdroji informací

- vede žáky k využívání fyzikální terminologie a symboliky

Kompetence sociální a personální: 

Učitel

- vede žáky k dodržování pravidel skupinové práce

- vede žaky k ohleduplnosti a respektování práce jiných, - zdůrazňuje odpovědnost jednotlivce za společnou práci

- vede žáky k pozitivnímu , ale také ke kritickému hodnocení

Kompetence občanské:

Učitel

- podporuje program bezpečné školy

- pomáhá při odhalování a řešení šikany

- pomáhá žákům vybrat správné chování v krizových situacích

- vede žáky k ochraně svého zdraví a životního prostředí

- učí žaky odpovědnému rozhodování a spravedlivému sebehodnocení

- pomáhá žákům zapojovat se do života školy

- podporuje nadané žáky a pomáhá slabším

Kompetence pracovní:

Učitel

- vede žáky ke správnému a šetrnému užívání pomůcek

- klade důraz na dodržování pořádku na pracovišti, zásad bezpečnosti a hygieny práce

- vyžaduje plnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- učí žáky využívat získané znalosti a dovednosti v praxi a v jiných předmětech

- pomáhá žákům ve výběru jejich budoucího povolání
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6. ročník

6. ročník
1+1 týdně, P

Stavba látek
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles•
popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a
vlastnosti, kterými se liší

•

uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice
látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

•

Učivo
- látka a těleso a jejich vlastnosti
- částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
- důkazy pohybu částic
- představa o atomu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Změny skupenství látek
9. ročník

Elektrický náboj a elektrické pole
Elektrický proud

Chemie
8. ročník

Částicové složení látek a
chem.prvky

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
7. ročník

Mechanické vlastnosti kapalin
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo
Změny skupenství látek

Chemie
Částicové složení látek a
chem.prvky

Magnetické vlastnosti látek
Očekávané výstupy
žák:

u magnetu dokáže popsat jeho části,zná základní
vlastnost magnetu

•

rozliší,na která tělesa působí magnetická síla•
ověří existenci magnenetického pole•

Učivo
- popis magnetu a jeho vlastnosti
- magnetické pole
- magnetizace
- magnetické pole Země

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
7. ročník

Síla
9. ročník

Elektromagnetické jevy

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Měření fyzikálních veličin
Očekávané výstupy
žák:

chápe pojem fyzikální veličiny,zná jejich  značky a vztahy
mezi jednotkami

•

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky

•

změří délku tělesa a zapíše•
určí hmotnost  těles  na vahách a zapíše výsledek•
změří objem tělesa pomocí odměrného válce a vyjádří
výsledek

•

změří časový úsek, orientuje se na ciferníku hodin•
vysvětlí změnu délky a objemu tělesa při změně teploty•
změří teplotu pomocí teploměru a zapíše•
chápe pojem hustoty, aktivně využívá tabulek•

Učivo
- délka, délková měřidla
- hmotnost,váhy
- čas, hodiny
- teplotní roztažnost, teplota, teploměry
- objem, odměrný válec
- hustota, tabulky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Desetinná čísla
Povrch a objem krychle a kvádru

9. ročník
Tělesa

Fyzika
7. ročník

Pohyb tělesa
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo

přesahy z učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Desetinná čísla
Geometrické útvary v rovině
Povrch a objem krychle a kvádru

Elektrický obvod
Očekávané výstupy
žák:

sestaví správně podle schématu elektrický obvod•
rozliší vodič, izolant•
přiměřeně věku  bezpečně používá  elektrické spotřebiče•
rozpozná tepelné elektrické spotřebiče, chápe jejich
princip

•

Učivo
- bezpečnost a zásady správného užívání elektrických
spotřebičů
- sestavení elektrického obvodu
- vodiče a izolanty
- tepelné elektrické spotřebiče,pojistka a jistič

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektrický náboj a elektrické pole
Elektrický proud

přesahy z učebních bloků:

Magnetické pole el.proudu
Očekávané výstupy
žák:

pokusem zjistí magnetické pole cívky s proudem, zná
využití v praxi

•

Učivo
- magnetické pole cívky s proudem
- elektromagnet, zvonek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektromagnetické jevy

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

7. ročník
2 týdně, P

Pohyb tělesa
Očekávané výstupy
žák:

rozhodne o klidu a pohybu daného tělesa•
změří dráhu, kterou těleso urazí a odpovídající čas•
určí průměrnou rychlost tělesa•
využívá s porozuměním vzorec pro rychlost a dráhu
rovnoměrného pohybu při řešení úloh

•

z grafu určí k danému času odpovídající dráhu a naopak•

Učivo
- klid a pohyb těles
- rozdělení pohybů podle různých hledisek
- rychlost rovnoměrného pohybu,tachometr
- výpočet rychlosti a dráhy
- průměrná rychlost

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Rovnice kolem nás

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Země a vesmír
Matematika

7. ročník
Poměr, přímá a nepřímá
úměrnost

Fyzika
6. ročník

Měření fyzikálních veličin

Síla
Očekávané výstupy
žák:

rozpozná zda na těleso působí síla•
změří sílu vhodným siloměrem a zapíše•
určí výpočtem a graficky výslednici sil stejného a
opačného směru

•

zjistí  pokusně těžiště tělesa•
polohu těžiště využívá v praktických situacích•
chápe existenci gravitační síly a gravitačního pole•
užívá s porozuměním vztah mezi  gravitační silou a
hmotností tělesa

•

Učivo
- měření a znázornění síly
- skládání sil,výslednice sil
- rovnováha sil
- gravitační síla, F=m.g
- těžiště tělesa

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo
9. ročník

Země a vesmír
6. ročník

Magnetické vlastnosti látek
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7. ročník

Newtonovy pohybové zákony
Očekávané výstupy
žák:

využívá Newtnovy pohybové zákony  v jednoduchých
praktických situacích

•

Učivo
- zákon setrvačnosti
- zákon vzájemného působení 2 těles
- zákon síly

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Otáčivé účinky síly
Očekávané výstupy
žák:

pokusně určí rovnováhu na páce a kladce•
využívá poznatky o páce a kladce v praktických situacích•

Učivo
- rovnováha na páce a kladce, rozdělení
- užití páky a kladky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Poměr, přímá a nepřímá
úměrnost

Deformační účinky síly
Očekávané výstupy
žák:

chápe pojmy tlaková síla a tlak•
uplatňuje s porozuměním vztah mezi tlakem,tlakovou silou
a obsahem plochy

•

využije poznatky o tlaku v praktických ulohách•

Učivo
- tlaková síla,tlak
- tlak v praxi

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tření
Očekávané výstupy
žák:

změří  třecí sílu•
pozná, jak ovlivnit velikost třecí síly•
navrhne  postup, jak zvětšit nebo zmenšit třecí sílu v praxi•

Učivo
- třecí síla a její měření
- třecí síla v praxi

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Mechanické vlastnosti kapalin
Očekávané výstupy
žák:

používá Pascalův zákon k vysvětlení činnostu
hydraulických zařízení

•

zná využití hydraulických zařízení v praxi•
 vysvětlí příčinu hydrostatického tlaku•
s porozuměním využívá vztah pro výpočet
hydrostatického tlaku v jednoduchých praktických úlohách

•

chápe existenci vztlakové síly, dokáže pokusně určit její
velikost

•

porovnáním vztlakové a gravitační síly rozhodne o
chování tělesa v kapalině

•

využívá Archimedův zákon v praxi•

Učivo
- Pascalův zákon a jeho užití
- hydrostatický tlak
- vztlaková síla,její výpočet
- Archimedův zákon a jeho užití
- plování,vznášení a potápění těles v kapalině

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
6. ročník

Stavba látek

přesahy z učebních bloků:

Mechanické vlastnosti plynů
Očekávané výstupy
žák:

vysvětlí vznik  atmosferického tlaku, chápe princip
tlakoměrů

•

uplatňuje  Archimedův zákon pro plyny v praxi•

Učivo
- atmosféra,atmosferický tlak
- změny atmosferického tlaku,tlakoměry
- tlak plynu v uzavřené nádobě,manometry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Změny skupenství látek

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, P
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8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo
Očekávané výstupy
žák:

dokáže určit, kdy těleso koná práci z fyzikálního hlediska•
rozumí pojmům  práce a výkon•
s porozuměním používá vztahy pro výpočet  práce a
výkonu

•

chápe pojem energie přiměřeně svému věku, uvádí
příklady různých druhů energie z praxe

•

uvádí příklady vzájemné přeměny energií z praxe•
chápe význam energie pro život na Zemi a její
hospodárné využívání

•

dokáže spočítat množství tepla přijatého nebo
odevzdaného tělesem

•

při práci využívá fyzikální tabulky a kalkulačku•
rozpozná v praktickém životě formy tepelné výměny -
vedením, prouděním a zářením

•

Učivo
- opakování učiva ze 7.ročníku
- práce
- výkon
- polohová a pohybová energie,přeměny
- obnovitelne a neobnovitelné zdroje energie
- vnitřní energie a teplo
- tepelná výměna:vedením, prouděním a zářením ,využití
v praxi
- teplo přijaté a odevzdané, jednoduché úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
6. ročník

Stavba látek
7. ročník

Síla
9. ročník

Jaderná energie

přesahy z učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Druhá mocnina a odmocnina
Výrazy a mnohočleny
Lineární rovnice
Rovnice kolem nás

Fyzika
6. ročník

Měření fyzikálních veličin

Změny skupenství látek
Očekávané výstupy
žák:

rozpozná jednotlivé skupenské přeměny•
uvádí praktické příklady skupenských přeměn z přírody a
běžného života

•

vyhledává v tabulkách - např. teplotu tání, varu ....•
uvádí, které faktory ovlivňují vypařování a teplotu varu
kapaliny

•

zná základní princip činnosti spalovacích motorů•
chápe klady a zápory užití spalovacích motorů v praxi•

Učivo
- tání a tuhnutí
- vypařování
- var
- kapalnění
- pístové spalovací motory

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
6. ročník

Stavba látek

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
7. ročník

Mechanické vlastnosti plynů
9. ročník

Elektrický proud
6. ročník

Stavba látek
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8. ročník

Zvukové jevy
Očekávané výstupy
žák:

pomocí tabulek umí zjistit rychlost zvuku v různých
látkových prostředích

•

chápe odraz a pohlcování zvuku, umí vysvětlit vznik
ozvěny

•

rozpozná zdroje zvuku•
rozumí souvislosti výšky tónu a jeho kmitočtu•
určí způsoby, jak se chránit před nadměrným hlukem•
zná využití zvukových jevů v praxi•

Učivo
- zvuk,zdroje zvuku,šíření zvuku
- rychlost šíření zvuku v různém prostředí
- odraz a pohlcování zvuku
- tón a jeho výška
- hluk a ochrana před hlukem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Řízení organismu

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
2 týdně, P

Elektrický náboj a elektrické pole
Očekávané výstupy
žák:

rozumí základním pojmům - atom, jeho složení, iont•
aktivně využívá fyzikálních a chemických tabulek při
určování složení atomu

•

ví, jak pokusně ověřit, zda v okolí tělesa existuje elektrické
pole

•

Učivo
- atom a jeho složení
- elektrický náboj a elektrické pole

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektrický proud
Matematika

Funkce
8. ročník

Výrazy a mnohočleny
Fyzika

6. ročník
Stavba látek
Elektrický obvod
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9. ročník

Elektrický proud
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje pravidla bezpečné práce  při zacházení s
elektrickým proudem  a zná účinky působení el.proudu na
člověka a jeho okolí

•

změří elektrický proud ampérmetrem, elektrické napětí
voltmetrem, naměřené veličiny umí zapsat

•

zná základní elektrotechnické značky•
využívá s porozuměním Ohmův zákon, umí určit velikost
elektrického odporu

•

nakreslí elektrické schéma podle pokusu•
vysvětí vznik zkratu, chápe jeho nebezpečí a ochranu
před ním

•

rozliší zapojení spotřebičů sériově a paralelně•
zná využití těchto zapojení v praxi•
chápe rozdíl mezi rezistorem a reostatem•
umí spočítat v jednoduchých příkladech spotřebovanou
elektrickou energii a její cenu

•

chápe souvislost mezi příkonem spotřebiče a
spotřebovanou elektrickou energii

•

navrhuje způsoby, jak ušetřit elektrickou energii,finance a
ochránit životní prostředí

•

Učivo
- bezpečnost při práci s elektrickým proudem
- elektrický proud,ampérmetr
- elektrické napětí,voltmetr
- Ohmův zákon
- elektrický odpor
- jednoduchý obvod,výsledný odpor rezistorů
- rozvětvený obvod,výsledný odpor rezistorů
- pojistka,jistič,zkrat,bezpečná práce
- reostat-regulace proudu
- elektrická práce a energie
- příkon elektrického proudu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Kooperace a kompetice

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Změny skupenství látek
9. ročník

Elektrický náboj a elektrické pole
Elektrický proud
Jaderná energie
Polovodiče

Chemie
8. ročník

Částicové složení látek a
chem.prvky

Výchova ke zdraví
6. ročník

Zdravý životní styl

přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chem.reakce - redox, rychlost
chem.reakce

Fyzika
Polovodiče
Elektrický proud

Matematika
Rovnice s neznámou ve
jmenovateli
Funkce

8. ročník
Výrazy a mnohočleny

Fyzika
6. ročník

Stavba látek
Elektrický obvod

Elektromagnetické jevy
Očekávané výstupy
žák:

chápe souvislost elektrického proudu s magnetickým
polem, umí vysvětlit princip elektromagnetu a jeho užití-
relé, jistič

•

vysvětlí chování cívky v magnetickém poli a využití v
elektromotoru

•

popíše transformátor, jeho princip a využití•
rozliší stejnosměrný a střídavý elektrický proud podle
jejich grafického znázornění

•

ověří pokusem, jak lze ovlivnit velikost indukovaného
proudu v cívce

•

chápe využití elektromagnetické indukce při výrobě a
přenosu elektrické energie

•

popíše některé nepříznivé vlivy výroby elektrické energie
na životní prostředí

•

Učivo
- magnetické pole cívky s proudem,elektromagnet
- působení magnetického pole na cívku s proudem
- elektromotor
- elektromagnetická indukce
- střídavý proud
- transformátor
- výroba a přenos elektrické energie
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika
6. ročník

Magnetické vlastnosti látek
Magnetické pole el.proudu

Polovodiče
Očekávané výstupy
žák:

chápe pojem polovodič, zná základní typy polovodičů•
zná využití polovodičů v praxi•
zapojí správně polovodičovou diodu•

Učivo
- polovodiče, dioda jako usměrňovač

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektrický proud

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektrický proud

Jaderná energie
Očekávané výstupy
žák:

chápe pojem řetězová reakce a její užití v jaderném
reaktoru

•

přiměřeně věku popíše výrobu elektrické energie v
jaderné elektrárně

•

dokáže popsat vliv jaderné energetiky na životní prostředí•
zná nepříznivé účinky jaderného záření na lidský
organismus a zná ochranu před ním

•

Učivo
- radioaktivita a její užití
- jaderná reakce, štěpení atomu, řetězová reakce
- jaderná elektrárna
- ochrana před zářením

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Chemie
8. ročník

Částicové složení látek a
chem.prvky

Zeměpis
Krajina a životní protředí

9. ročník
Hospodářství  ČR

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
8. ročník

Práce, výkon, energie a teplo
Dějepis

9. ročník
Dějiny současnosti

Fyzika
Elektrický proud

Zeměpis
8. ročník

Krajina a životní protředí
9. ročník

Hospodářství  ČR
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9. ročník

Optika
Očekávané výstupy
žák:

rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla•
využívá poznatku o přímočarém šíření světla  k objasnění
vzniku stínu

•

chápe zatmění Slunce a Měsíce, měsíční fáze•
vyhledá v tabulkách rychlost šíření světla ve vakuu a v
jiných optických prostředích

•

chápe s porozuměním odraz a lom světla na rozhraní
dvou optických prostředí

•

zná typy zrcadel a jejich využití v praxi•
rozliší spojku od rozptylky•
anylyzuje průchod světla, zná využití čoček v praxi•
analyzuje rozklad bílého světla hranolem, chápe vznik
duhy v přírodě

•

Učivo
- zdroj světla,šíření a rychlost světla
- stín a měsíční fáze
- odraz světla,zákon odrazu
- zrcadla
- lom světla a zákon lomu
- čočky-spojky a rozptylky
- rozklad světla

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Řízení organismu
Zeměpis

6. ročník
Vesmír

přesahy z učebních bloků:

Matematika
9. ročník

Funkce

Země a vesmír
Očekávané výstupy
žák:

umí popsat sluneční soustavu a její hlavní části•
umí rozlišit planetu a hvězdu•

z

zná procesy probíhající na Slunci a jejich význam pro
život na Zemi

•

chápe, proč planety obíhají kolem Slunce a měsíce kolem
planet

•

Učivo
- Sluneční soustava a její části
- Slunce jako hvězda
- naše Galaxie
- kosmonautika

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
7. ročník

Pohyb tělesa
Síla

Přírodopis
9. ročník

Stavba Země
Zeměpis

6. ročník
Vesmír

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
7. ročník

Síla
Dějepis

9. ročník
Dějiny současnosti

Zeměpis
6. ročník

Vesmír
Přírodopis

9. ročník
Stavba Země
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5.2  Chemie

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Výuka probíhá

v odborné učebně přírodovědných předmětů.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Pozorování, pokus a bezpečnost práce, Směsi, Částicové složení látek

a chemické prvky, Chemické reakce, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny, Chemie a společnost

Vzdělávání v předmětu chemie:

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor

- vede k poznání základních chemických pojmů a zákonitostí s využitím jednoduchých chemických pokusů /př.

směsi, chemická látka, chemická reakce/

- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy

- učí získávat a upevňovat dovednosti, pracovat podle pravidel bezpečné práce s chem.látkami

- učí dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chem.látkami a přípravky

- učí využívat poznatky k rozvíjení občanských postojů

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s praktickými cvičeními

- nácvik jednoduchých laboratorních metod a postupů

- práce ve skupinách

- demonstrační pokusy

- krátkodobé projekty

Předmět chemie je úzce zpjat s ostatními předměty oblasti Člověk a příroda.

zeměpis - surovinové zdroje, průmysl a hodpodářství, krajina a životní prostředí

přírodopis - fotosyntéza a dýchání, význam zelených rostlin, zdraví člověka, ekologie

fyzika - vlastnosti látek, stavba látek /molekula,atom /, elektrický proud

matematika - přímá úměra, % výpočty

Předmětem prolínají průřezová témata:

EV, OSV, VDO,VEGS

- kladen důraz na zodpovědnost každého jedince za své zdraví

- zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků:

Kompetence k učení:

- vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací

- učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

- pěstuje návyky k celoživotnímu učení,vede ke vzdělávání i mimo vyučování

- umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:

- využívá úlohy rozvíjející tvořivost,zařazuje metody, které vedou žáky k vlastním řešením a závěrům

- vede žáky k plánování postupů řešení podle jejich schopností

- učí žáky jak formulovat hypotézy a jak ověřovat jejich pravdivost

- rozvíjí u žáků schopnost představit si různé situace,porovnat je s obdobnými problémy a vybrat závěrečné

 143
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.2  Chemie

řešení,které jsou schopni ve skupině obhájit

Kompetence komunikativní:

- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci,společně s žáky vytváří zásady diskuse,navozuje příjemnou

atmosféru

- podporuje u žáků schopnost naslouchat, zaujmout stanovisko,vyjádřit myšlenky souvisle a kultivovaně

v písemném i ústním projevu

- podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit a dále využívat

Kompetence sociální a personální:

- umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel skupinové práce , důsledně vyžaduje jejich dodržování

- zdůrazňuje spolupráci žáků,vede k respektování práce jiných,k ohleduplnosti ,k odpovědnosti za společně

vykonanou práci

- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské:

- podporuje program bezpečné školy,pomáhá při odhalování a řešení šikany

- reflektuje ve výuce společenské dění ,přírodní dění

- vede žáky k tolerantnosti,schopnosti empatie, k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

- pomáhá žákům vybrat správné modely chování v krizových situacích,vede k ochraně zdraví

- učí žáky orientovat se v problematice ochrany životního prostředí

- vede žáky k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

Kompetence pracovní:

- vede žáky ke správným způsobům užití látek a přípravků,k udržování pořádku na pracovišti

- vytváří u žáků pracovní návyky,dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti,využívá mezipředmětové vztahy

- pomáhá žákům v orientaci jejich budoucího povolání

8. ročník
2 týdně, P

Chemie
Očekávané výstupy
žák:

bezpečně pracuje s chem. látkami•

-posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se
kterými zatím  pracovat nesmí, rizikovost rozlišuje podle
simbolů

posoudí nebezpečnost vybraných látek, rizikovost
rozlišuje podle symbolů

•

určí společné a rozdílné vlastnosti látek•
charakterizuje  změnu vlastností látek, přeměnu látky do
jiného skupenství

•

Učivo
- laboratorní řád
- bezpečnost a hygiena při práci v chemii
- vlastnosti látek- R věty, S- věty
- vlastnosti látek

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 144
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.2  Chemie

8. ročník

Směsi
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje směsi a chemické látky•
uvede příklady oddělování složek v praxi•
provede oddělování složek směsí o známém složení-
fitraci a destilaci ve šk. podmínkách

•

řeší početně úlohy na % složení směsí-
vzorcem,trojčlenkou

•

zná % obsah hlavních složek vzduchu a jejich význam•

Učivo
- různorodé a stejnorodé
- oddělování složek směsí /usazování,filtrace,destilace/
- roztok zředěný, koncentrovaný
- hmotnostní zlomek - % složení roztoků
- voda, vzduch

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Krajina a životní protředí

přesahy z učebních bloků:

Částicové složení látek a chem.prvky
Očekávané výstupy
žák:

používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech

•

rozlišuje prvky a sloučeniny,pojmy používá ve správných
souvislostech

•

zná české názvy a chem.značky vybraných prvků•
při určování struktury atomu pracuje s PSP•
ze vzorce - molekuly odvodí její složení•
odvodí vznik kationtu a aniontu z atomu•
zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu O2 a O3
v plynné atmosféře

•

zařadí prvek do skupiny a periody•
rozliší kov a nekov•
porovná vlastnosti a použití vybraných ch.látek a posoudí
vliv na ŽP

•

Učivo
- atom (jádro a obal)
- iont
- prvek(název, značka, Z, A, skupina, perioda )
- chem.sloučenina (složení molekuly)
- chem.vazba
- kovy,nekovy
- vybrané prvky (H,O,N,Cl,S,C)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
6. ročník

Stavba látek

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Jaderná energie
Elektrický proud

Matematika
8. ročník

Výrazy a mnohočleny
Lineární rovnice

Fyzika
6. ročník

Stavba látek

 145
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.2  Chemie

8. ročník

Chemická reakce - slučování, rozklad
Očekávané výstupy
žák:

rozliší výchozí látky a produkty•
přečte chem rovnice a vyčíslí•

Učivo
- reaktant a produkt
- zákon zachování hmotnosti
- chem.rozklad a slučování
- molární hmotnost

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Výrazy a mnohočleny
Lineární rovnice

Anorg.chem.látky - oxidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy
Očekávané výstupy
žák:

bezpečně pracuje s chem. látkami•

-posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se
kterými zatím  pracovat nesmí, rizikovost rozlišuje podle
simbolů

posoudí nebezpečnost vybraných látek, rizikovost
rozlišuje podle symbolů

•

určí společné a rozdílné vlastnosti látek•
vytvoří vzorec z názvu a opačně•
porovná vlastnosti a použití vybraných ch.látek a posoudí
vliv na ŽP

•

vysvětlí vznik kyselých dešťů, jejich vliv na ŽP•
zná pojem indikátor,orientuje se na stupnici pH•
poskytne  první pomoc při poleptání•
orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a
jejich vlivech na ŽP

•

Učivo
- pravidla chem.názvosloví halogenidů,oxidů
- oxidy uhlíku,síry,dusíku
- kyselost a zásaditost,pH
- kyselina chlorovodíková, sírová, dusičná, uhličitá
- chem.nahrazování
- hydroxid Na,K,Ca,amonný

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Lineární rovnice

Chemické reakce - neutralizace
Očekávané výstupy
žák:

bezpečně pracuje s chem. látkami•

-posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se
kterými zatím  pracovat nesmí, rizikovost rozlišuje podle
simbolů

posoudí nebezpečnost vybraných látek, rizikovost
rozlišuje podle symbolů

•

poskytne  první pomoc při poleptání•
ze zadání reaktantů dokáže určit vzorce a názvy produktů•
zná příklady užití neutralizace v praxi•

Učivo
- obecná rovnice neutralizace
- tvoření rovnic
- význam pro praxi

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Vylučovací a kožní soustava

přesahy z učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Lineární rovnice
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8. ročník

Soli
Očekávané výstupy
žák:

umí tvořit základní vzorce solíi•
zná příklady užití solí z praxe•
orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a
jejich vlivech na ŽP

•

Učivo
- názvosloví siranů,siřičitanů, dusičnanů,uhličitanů,
fosforečnanů
- hydrogensoli, hydráty solí

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
9. ročník

Mineralogie a petrologie
Zeměpis

8. ročník
Průmysl

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
2 týdně, P

Bezpečnost a hygiena, opakování
Očekávané výstupy
žák:

posoudí bezpečnost látek podle symbolů a vět•
bezpečně pracuje v chem. pracovně•

Učivo
- bezpečnost a hygiena při práci v chemii, R-věty, S- věty
- opakování - chemické látky a reakce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chem.reakce - redox, rychlost chem.reakce
Očekávané výstupy
žák:

umí určit ox.číslo a pozná redox reakci•
vysvětlí děje redox na elektrodách•
zná př.užití elektolýzy a galvanického článku•

Učivo
- redoxní reakce, zápis
- elektolýza. galvanické články, koroze
- rychlost chem.reakce
- výpočty z chem.rovnic

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Poměr, přímá a nepřímá
úměrnost

Fyzika
9. ročník

Elektrický proud

přesahy z učebních bloků:

Matematika
9. ročník

Funkce
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9. ročník

Uhlovodíky
Očekávané výstupy
žák:

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití

•

 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede příklady

•

aplikuje znalosti o principech hašení požárů v praxi•
hodnotí využívání prvotních a druhotných surovin•
hodnotí využívání prvotních a druhotných surovin•
umí třídit paliva podle původu, zhodnotí jejich využívání•
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji
energie

•

posoudí vliv spalování různých paliv na ŽP•
zná obecné vlastnosti uhlovodíků•

vyjmenuje homologickou řadu uhlovodíků•
vyhledá a uvede příklady produktů zpracování ropy,uhlí a
zemního plynu

•

Učivo
- alkany,alkeny,alkyny
- butabien
- aromatické uhlovodíky
- zdroje uhlovodíků
- paliva

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
9. ročník

Mineralogie a petrologie
Zeměpis

Hospodářství  ČR

přesahy z učebních bloků:

Deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy
žák:

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

•

umí zařadit deriváty podle char.skupin, zapíše vzorce,
uvede vlastnosti a příklady užití

•

zná důsledky působení alkoholů, karcinog.účinky
formaldehydu a acetonu

•

zná pojmy organické kyseliny,esterifikace•

Učivo
- halogenderiváty
- alkoholy
- fenoly
- aldehydy a ketony
- karboxylové kyseliny
- esterifikace-estery
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chem.reakce a energie
Očekávané výstupy
žák:

aplikuje znalosti o principech hašení požárů v praxi•
vysvětlí rozdíl mezi exo a endotermickou reakcí•

Učivo
- reakce endotermické a exotermické
- fotosyntéza a dýchání

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Dýchací soustava
9. ročník

Obecná biologie

přesahy z učebních bloků:

Organické sloučeniny - přírodní látky
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v biochemickém zpracování sacharidů, tuků,
bílkovin

•

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů•

Učivo
- sacharidy
- tuky
- bílkoviny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Trávicí soustava

přesahy z učebních bloků:

Plasty a syntetická vlákna
Očekávané výstupy
žák:

hodnotí využívání prvotních a druhotných surovin•
uvede př.plastů,jejich vlastnost a použití•
umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním materiálam z
hlediska vlastností a vlivu na ŽP

•

zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace
odpadů

•

Učivo
- polymerace
- druhy plastů,vlastnosti,užití
- umělá vlákna
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9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Dějiny současnosti

Chemie a společnost
Očekávané výstupy
žák:

zná pravidla bezpečné práce s chem. látkami užívanými v
domácnosti

•

zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace
odpadů

•

uvede a zdůvodní jednání v případě havarie s únikem
nebezpečných látek

•

Učivo
- léčiva a návykové látky
- hořlaviny
- detergenty,pesticidy,insekticidy
- průmyslová hnijiva
- chemický průmysl, rizika, recyklace surovin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
9. ročník

Základy ekologie
Zeměpis

8. ročník
Průmysl
Krajina a životní protředí

9. ročník
Hospodářství  ČR

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Dějiny současnosti
Zeměpis

8. ročník
Průmysl
Krajina a životní protředí

9. ročník
Hospodářství  ČR
Regiony  ČR

5.3  Přírodopis

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 1+1 2 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6.,7.,8., a 9., ročníku. V 6.,7. a 8. ročníku dvě hodiny

týdně, v a 9. ročníku hodinu týdně. Výuka probíhá v odborné učebně přírodovědných předmětů. 
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Okruhy vzdělávacího obsahu: Obecná biologie a genetika, Biologie hub, Biologie rostlin, Biologie živočichů,

Biologie člověka, Neživá příroda, Základy ekologie, praktické poznávání přírody

Vzdělávání v předmětu přírodopis:

- vede k získání přehledu o vzniku a vývoji Země a života

- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se

- vede k odpovědnosti člověka za zachování života na Zemi i svého zdraví

- seznamuje žáka se stavbou živých organismů

- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě

- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních

zdrojích

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny

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, internetu)

- přírodovědné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

Exkurze a besedy:

6.roč. Muzeum Přerov

8.roč. Červený kříž, gynekolog,sexuální výchova

9.roč. Geologické útvary - lom

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:

chemie - chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, organické a anorganické látky

fyzika - fotosyntéza, světelná energie, optika, zvuk

zeměpis - rozšíření živočichů a rostlin, biomy, CHKO, národní parky

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EV: ekosystémy ( les, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, umělé ekosystémy a kulturní krajina)

základní podmínky života (voda, ovzduší, půda,ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje)

lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství, průmysl, odpady, ochrana přírody, změny v krajině)

vztah člověka k prostředí ( okolní prostředí, životní styl, ekologické problémy, zdraví)

- EGS: Evropa a svět - život v jiných zemích (pandemie, potravinové zdroje, životní podmínky)

- MKV: etnický původ, lidské vztahy ( rasová nesnášenlivost, národnostní menšiny)

- VDO: aplikace odpovědného jednání, odpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostředí

- OSV: sebepoznání, sebeorganizace, psychohygiena, mezilidské vztahy, poznávání lidí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel :

- vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací

- učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

- pěstuje návyky k celoživotnímu učení, vede ke vzdělávání i mimo vyučování

- umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:

Učitel :

- využívá úlohy rozvíjející tvořivost, zařazuje metody, které vedou žáky k vlastním řešením a závěrům

- vede žáky k plánování postupů řešení podle jejich schopností

- učí žáky jak formulovat hypotézy a jak ověřovat jejich pravdivost

- rozvíjí u žáků schopnost představit si různé situace, porovnat je s obdobnými problémy a vybrat závěrečné

řešení,které jsou schopni ve skupině obhájit

Kompetence komunikativní:

Učitel :

- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci, společně s žáky vytváří zásady diskuse, navozuje příjemnou

atmosféru

- podporuje u žáků schopnost naslouchat, zaujmout stanovisko, vyjádřit myšlenky souvisle a kultivovaně

v písemném i ústním projevu

- podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit a dále využívat

Komunikace sociální a personální:

Učitel :

- umožňuje žákům podílet se vytváření pravidel skupinové práce, důsledně vyžaduje jejich dodržování

- zdůrazňuje spolupráci žáků, vede k respektování práce jiných, k ohleduplnosti, k odpovědnosti za společně

vykonanou práci

- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení
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Komunikace občanské:

Učitel :

- podporuje program bezpečné školy, pomáhá při odhalování a řešení šikany

- reflektuje ve výuce přírodní dění

- vede žáky k tolerantnosti, schopnosti empatie, k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

- pomáhá žákům vybrat správné modely chování v krizových situacích, vede k ochraně zdraví

- učí žáky orientovat se v problematice ochrany životního prostředí 

- vede žáky k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

Komunikace pracovní:

Učitel :

- vytváří u žáků pracovní návyky, dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti,využívá mezipředmětové vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

6. ročník
2 týdně, P

Obecná biologie
Očekávané výstupy
žák:

popíše stavbu organismu•
vymezí základní podmínky a projevy života, pochopí jejich
význam

•

pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát

•

vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným a mnohobuněčným
organismem

•

Učivo
- živé a neživé organismy,podmínky a projevy života
- buňka - základní stavební jednotka, organely
- mikroskop - popis, příprava mikroskopického preparátu
- stavba organismů
- základní struktura organismů - buňky, pletiva, tkáně,
orgány, orgánové soustavy
- organismy jednobuněčné a mnohobuněčné

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Vesmír
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6. ročník

Jednobuněčné organismy
Očekávané výstupy
žák:

pochopí rozdíl mezi bakterií a virem, vysvětlí jejich
význam v přírodě

•

zná význam řas, prvoků a kvasinek•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování
při poznávání přírody

•

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

•

Učivo
- vir, bakterie - nemoci, opatření, pandemie, očkování,
biotechnologie, užitečné a škodlivé bakterie, opatření proti
bakteriím
- řasy - krásnoočko štíhlé, zrněnka, zelenivka - význam
- prvoci - trepka,měňavka - nemoci
- kvasinky - pučení, kvašení - využití, biotechnologie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Houby
Očekávané výstupy
žák:

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s
plodnicemi

•

vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v
ekosystémech

•

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků•

Učivo
- houby - stavba, podhoubí, plodnice, výtrusnice, výtrusy
- výživa - cizopasné, reducenti, hniložíjné, symbióza

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Žahavci, ploštěnci
Očekávané výstupy
žák:

popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů a vysvětlí funkce
orgánových soustav

•

rozlišuje vnitřní a vnější parazity•

Učivo
- žahavci - nezmar, stavba těla, rozmnožování, regenerace,
mořští žahavci
- ploštěnci - ploštěnka, tasemnice, orgánové soustavy,
vnitřní cizopasník, hygienické návyky

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Měkkýši
Očekávané výstupy
žák:

podle charakteristických znaků rozlišuje měkkýše•
pozná vybrané zástupce, zná jejich význam a postavení v
přírodě

•

rozlišuje vodní a suchozemské druhy•

Učivo
- plži - ulita, stavba těla, rozmnožování, sladkovodní
a mořské druhy
- mlži - způsob života, mořské druhy - zdroj potravy
- hlavonožci - vývojové zdokonalení, pohyb, obrana

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Kroužkovci
Očekávané výstupy
žák:

pozná vybrané zástupce, zná jejich význam a postavení v
přírodě

•

popíše tělo žížaly a vysvětlí její význam v přírodě•
rozlišuje vodní a suchozemské druhy•

Učivo
- žížala - stavba těla, rozmnožování, význam - tvorba
humusu
- další zástupci - nítěnka, pijavice

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
6. ročník

Půda a její zpracování

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Země - krajinná sféra

Členovci
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje vodní a suchozemské druhy•
pochopí vývojové zdokonalení stavby těla•
rozlišuje a porovnává  skupiny živočichů a zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

•

dokáže popsat vnější a vnitřní stavbu těla členovců•
rozlišuje jednotlivé třídy členovců•
uvede nejvýznamnější zástupce tříd•
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou•
orientuje se v řádech hmyzu a pozná vybrané zástupce•
zhodnotí pozitivní a negativní význam hmyzu•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování
při poznávání přírody

•

Učivo
- korýši - vnější a vnitřní stavba (krunýř, klepeta,
žábry,rozmnožování, vývin), zástupci, význam
- pavoukovci- vnější a vnitřní stavba (klepítka,končetiny,
snovací bradavky, mimotělní trávení, kokon) pavouci,
sekáči, roztoči
- hmyz - vnitřní a vnější stavba, rozmnožování a vývin,
přizpůsobení prostředí, význam, ochrana před škodlivým
hmyzem
- zástupci členovců v jednotlivých ekosystémech, chráněné
druhy a způsoby jejich ochrany, parazité a nemoci

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vyšší rostliny
Očekávané výstupy
žák:

vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin•
zná příklady výtrusných rostlin, rozlišuje mechorosty a
kapraďorosty

•

vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě•
rozliší výtrusné a semenné rostliny•
podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce
nahosemenných rostlin

•

zná význam lesa a způsob jeho ochrany•

Učivo
- rostlinné orgány- kořen, stonek, list, květ, plod
- mechorosty- stavba rostliny, rozmnožování, nejznámější
druhy, význam
- kapraďorosty- přesličky, plavúně, kapradiny, stavba
rostliny, rozmnožování, nejznámější druhy, význam -
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
- nahosemenné rostliny - stavba rostliny, rozmnožovaní,
naše druhy
- les - ekosystém, význam lesa, vliv průmyslu a zemědělství

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Země - krajinná sféra

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Země - krajinná sféra
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6. ročník

7. ročník
1+1 týdně, P

Obratlovci  - paryby, ryby
Očekávané výstupy
žák:

 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých soustav

•

zná jednotlivé taxonomické jednotky•
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí a
objasní způsob jejich života

•

zná význam živočichů v přírodě i pro člověka, zná jejich
postavení v ekosystému

•

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s
živočichy

•

Učivo
- vývojové zdokonalení obratlovců - vnitřní kostra, rozvoj
jednotlivých soustav
- paryby - způsob života, nejznámnější druhy
- ryby - stavba těla - žábry, srdce, krevní oběh, tření,
hospodářský chov ryb, tažné ryby, mořské druhy - rybolov

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Pracovní výchova

Výživa člověka
Praktika z přírodopisu

Ekosystémy
Systematická biologie

přesahy z učebních bloků:

Praktika z přírodopisu
7. ročník

Systematická biologie
Ekosystémy

Obratlovci - obojživelníci, plazi
Očekávané výstupy
žák:

 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých soustav

•

vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí a
objasní způsob jejich života

•

zná význam živočichů v přírodě i pro člověka, zná jejich
postavení v ekosystému

•

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s
živočichy

•

pozná vybrané zástupce  a dokáže je podle znaků rozdělit
do nejznámějších řádů

•

Učivo
- obojživelníci - stavba těla - dýchání, stavba srdce,
rozmnožování a vývin, rozdělení, chráněnné druhy
- plazi - stavba těla, krevní oběh, rozmnožování
- řády - ještěrky, hadi, krokodýli , želvy - naše druhy,
cizokrajné druhy - terária

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Praktika z přírodopisu

Základy ekologie
Ekosystémy
Systematická biologie

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
7. ročník

Animals
Praktika z přírodopisu

Systematická biologie
Ekosystémy
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7. ročník

Obratlovci - ptáci
Očekávané výstupy
žák:

 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých soustav

•

zná jednotlivé taxonomické jednotky•
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí a
objasní způsob jejich života

•

zná význam živočichů v přírodě i pro člověka, zná jejich
postavení v ekosystému

•

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s
živočichy

•

pozná vybrané zástupce  a dokáže je podle znaků rozdělit
do nejznámějších řádů

•

zná zástupce tažných a přezimujících ptáků•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování
při poznávání přírody

•

Učivo
- vnější stavba, peří
- vnitřní stavba - soustavy, orgány, potrava, rozmnožování,
péče o potomstvo
- naše řády - charakteristika, zástupci, hospodářský význam

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Praktika z přírodopisu

Základy ekologie
Ekosystémy
Systematická biologie

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
7. ročník

Animals
Praktika z přírodopisu

Systematická biologie
Ekosystémy

Krytosemenné rostliny
Očekávané výstupy
žák:

vysvětlí uspořádání rostlinného těla•
objasní funkci jednotlivých částí rostlinného těla•
popíše vnitřní a vnější stavbu jednotlivých orgánů•
vysvětlí základní rostlinné  fyziologické procesy•
rozliší základní systematické skupiny rostlin, zná
významné zástupce vybraných čeledí

•

vysvětlí rozdíl mezi krytosemennou a nahosemennou
rostlinou

•

odvodí závislost a přizpůsobení  rostlin podmínkám
prostředí

•

zná příklady a využití kulturních plodin•
pracuje s atlasy a klíči při určování rostlin•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování
při poznávání přírody

•

Učivo

- anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list,
květ, semeno, plod)
- fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání,
růstu, rozmnožování
- rozdělení - čeledi - charakteristika, zástupci, hospodářský
význam, léčivé a jedovaté rostliny
- vyrobení herbáře - postup práce, využití literatury

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Pracovní výchova

Výživa člověka
Potraviny rostlinného původu

Praktika z přírodopisu
Systematická biologie
Základy ekologie
Ekosystémy

přesahy z učebních bloků:

Praktika z přírodopisu
7. ročník

Systematická biologie
Ekosystémy

Zeměpis
6. ročník

Země - krajinná sféra
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8. ročník

8. ročník
2 týdně, P

Savci
Očekávané výstupy
žák:

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí  funkci jednotlivých soustav

•

pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků zařadit
do nejznámějších řádů

•

vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí a
objasní způsob jejich života

•

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s
živočichy

•

Učivo
- stavba jednotlivých soustav, funkce, orgány
- řády - biomy savců

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Praktika z přírodopisu

8. ročník
Savci

přesahy z učebních bloků:

Praktika z přírodopisu
8. ročník

Savci

Vývoj člověka, lidské rasy
Očekávané výstupy
žák:

zařadí člověka do systému, charakterizuje biologické
znaky

•

vysvětlí vývoj člověka•
zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky•

Učivo
- vývojové etapy člověka, společné a rozdílné znaky,
charakteristika vývoje
- lidské rasy - výskyt, rozdílné znaky - pigmentace, tělesná
stavba

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla
Občanská výchova

Mezinárodní vztahy, globální svět

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
6. ročník

Člověk a dějiny
Zeměpis

8. ročník
Obyvatelstvo a sídla

Pohybová soustava
Očekávané výstupy
žák:

zná význam a funkci soustav•
popíše stavbu soustavy, funkci jednotlivých orgánů•
zná příčiny nemocí soustavy, jejich prevenci, zásady první
pomoci

•

Učivo
- kostra - stavba kostry, stavba a složení kosti
- svaly - stavba svalové tkáňe, druhy
- první pomoc při zlomeninách
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8. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Praktika z přírodopisu
8. ročník

Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
8. ročník

Gymnastika
Praktika z přírodopisu

Biologie člověka
Tělesná výchova

Košíková
Házená - dívky
Florbal

Trávicí soustava
Očekávané výstupy
žák:

zná význam a funkci soustav•
popíše stavbu soustavy, funkci jednotlivých orgánů•
zná příčiny nemocí soustavy, jejich prevenci, zásady první
pomoci

•

Učivo
- stavba trávicí soustavy, příjem a zpracování potravy,
metabolismus
- zásady zdravé výživy

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Zemědělství
Praktika z přírodopisu

Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Organické sloučeniny - přírodní
látky

Praktika z přírodopisu
8. ročník

Biologie člověka

Dýchací soustava
Očekávané výstupy
žák:

zná význam a funkci soustav•
popíše stavbu soustavy, funkci jednotlivých orgánů•
zná příčiny nemocí soustavy, jejich prevenci, zásady první
pomoci

•

Učivo
- stavba dýchací soustavy,vnější a vnitřní dýchání
- škodlivý vliv kouření
- umělé dýchání

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Krajina a životní protředí
Praktika z přírodopisu

Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chem.reakce a energie
Zeměpis

8. ročník
Krajina a životní protředí

Praktika z přírodopisu
Biologie člověka

Oběhová soustava
Očekávané výstupy
žák:

zná význam a funkci soustav•
popíše stavbu soustavy, funkci jednotlivých orgánů•
zná příčiny nemocí soustavy, jejich prevenci, zásady první
pomoci

•

Učivo
- stavba a činnost srdce, typy cév
- složení a funkce krve
- zástava krvácení, nepřímá masáž srdce
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8. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Praktika z přírodopisu
8. ročník

Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Praktika z přírodopisu
8. ročník

Biologie člověka
Tělesná výchova

Atletika
Košíková

Vylučovací a kožní soustava
Očekávané výstupy
žák:

zná význam a funkci soustav•
popíše stavbu soustavy, funkci jednotlivých orgánů•
zná příčiny nemocí soustavy, jejich prevenci, zásady první
pomoci

•

Učivo
- stavba a funkce ledviny, močové cesty
- stavba a funkce kůže
- první pomoc při popáleninách a omrzlinách

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Praktika z přírodopisu
8. ročník

Biologie člověka

přesahy z učebních bloků:

Chemie
8. ročník

Chemické reakce - neutralizace
Praktika z přírodopisu

Biologie člověka

Rozmnožování a vývoj jedince
Očekávané výstupy
žák:

zná význam a funkci soustav•
popíše stavbu soustavy, funkci jednotlivých orgánů•
zná příčiny nemocí soustavy, jejich prevenci, zásady první
pomoci

•

zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob•
popíše jednotlivé etapy života•
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě•

Učivo
- stavba mužské a ženské rozmnožovací soustavy
- vývin před narozením - oplození, prenatální vývoj, porod
- období lidského života - charakteristické rysy
- pohlavní nemoci, antikoncepce
- puberta - biologický vývoj

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
8. ročník

Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
7. ročník

Vztahy mezi lidmi

Řízení organismu
Očekávané výstupy
žák:

zná význam a funkci soustav•
popíše stavbu soustavy, funkci jednotlivých orgánů•
zná příčiny nemocí soustavy, jejich prevenci, zásady první
pomoci

•

Učivo
- smyslové orgány - stavba, činnost, poškození
- stavba a činnost nervové soustavy, stavba mozku
- žlázy s vnitřní sekrecí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
8. ročník

Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Optika
8. ročník

Zvukové jevy

 159
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.3  Přírodopis

8. ročník

9. ročník
1 týdně, P

Stavba Země
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v teoriích o vzniku  Země a života na ní•
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života•

Učivo
- stavba Země - jednotlivé sféry jejich popis, vlastnosti,
význam
- evoluční a náboženské toerie o vzniku Země

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Země a vesmír

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Země a vesmír
Zeměpis

Zeměpisná poloha a rozloha ČR

Mineralogie a petrologie
Očekávané výstupy
žák:

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané
nerosty

•

zná význam některých důležitých nerostů•
rozlišuje horniny  a popíše způsob jejich vzniku•
zná využití některých hornin•
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování
při poznávání přírody

•

aplikuje praktické metody při poznávání přírody•

Učivo
- nerosty - fyzikální a chemické vlastnosti, přehled podle
chemického složení, význam - rudy, chemický průmysl
- horniny - vyvřelé, usazené, přeměněné- vznik, stavba,
využití

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
9. ročník

Hospodářství  ČR
Regiony  ČR

přesahy z učebních bloků:

Chemie
8. ročník

Soli
9. ročník

Uhlovodíky
Zeměpis

Hospodářství  ČR

Geologické děje
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických
dějů,uvede konkrétní příklady

•

popíše druhy zvětrávání a vlivy erozí ve svém okolí•
porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy,
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy

•

Učivo
- vnitřní geologické děje- zemětřesení, sopečná činnost,
pohyby litosférických desek
- vnější geologické děje - zvětrávání, působení gravitace,
činnost vody, činnost větru, organismů a člověka
- vznik půd, půdní typy, druhy

 160
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.3  Přírodopis

9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
9. ročník

Hospodářství  ČR
Regiony  ČR

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
9. ročník

Zeměpisná poloha a rozloha ČR
8. ročník

Krajina a životní protředí

Dějiny Země
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

•

vysvětlí význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

•

orientuje se v daném přehledu vývoje organismů•

Učivo
- vznik a vývoj života, geologická období - prvohory,
druhohory, třetihory, čtvrtohory
- vývoj skupin organismů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Základy ekologie
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v základních ekologických pojmech•
vysvětlí základní vztahy mezi organismy v určitém
prostředí

•

rozliší typy jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

•

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na
životní prostředí

•

orientuje se v globálních problémech biosféry•

Učivo
- základní pojmy- ekosystém, biotop, biom, společenstvo,
potravní řetězec, populace
- vztahy mezi organismy
- potravní řetězce- pastevně kořistnický, dentritický
- globální oteplování, skleníkový efekt, ozonová vrstva,
emise, imise

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
9. ročník

Místní region  - Přerovsko, Haná
Občanská výchova

Člověk ve společnosti

přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chemie a společnost

Obecná biologie
Očekávané výstupy
žák:

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v
daném přehledu vývoje organismů

•

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a
bakterií

•

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska

•

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady
vlivu prostředí na utváření

•

Učivo
- vznik, vývoj, rozmanitost a projevy života
- základní struktura živých organismů
- organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
- rozmnožování
- dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti
a přenos dědičných informací, genetika

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chem.reakce a energie
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9. ročník

5.4  Zeměpis

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 1+1 1 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6.,7.8. a 9., ročníku. V 6. a 7. ročníku dvě hodiny

týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a počítačové učebně.

Okruhy vzdělávacího obsahu:Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, Přírodní obraz Země,

Regiony světa, Společenské a hospodářské prostředí, Životní prostředí, Česká republika, Terénní geografická

výuka, praxe a aplikace

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:

- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů,

pojmů a používání poznávacích metod

- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací

- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů, a k podpoře ochrany životního prostředí

- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu

moderního člověka

- rozvíjení kriteckého myšlení a logického uvažování

- aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)

- zeměpisné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:

chemie - ochrana životního prostředí ( chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů, chemický průmysl)

fyzika – sluneční soustava, vesmír

zeměpis – rozšíření živočichů a rostlin, biomy, CHKO, národní parky

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:

matematika - měřítko mapy, převody jednotek,práce s grafy, diagramy...

dějepis - kultura národů, historie států

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EV: ekosystémy ( les,vodní zdroje,moře,tropický deštný prales,umělé ekosystémy a kulturní krajina)

základní podmínky života (voda, ovzduší, půda)

lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství,průmysl )

vztah člověka k prostředí ( okolní prostředí, životní styl, ekologické problémy)

- EGS: Evropa a svět, život v jiných zemích

- MKV: etnický původ, lidské vztahy ( rasová nesnášenlivost, národnostní menšin)

- VDO: aplikace odpovědného jednání, odpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
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Kompetence k učení:

Učitel :

- vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací

- učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

- pěstuje návyky k celoživotnímu učení,vede ke vzdělávání i mimo vyučování

- umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:

Učitel :

- využívá úlohy rozvíjející tvořivost,zařazuje metody, které vedou žáky k vlastním řešením a závěrům

- vede žáky k plánování postupů řešení podle jejich schopností

- učí žáky jak formulovat hypotézy a jak ověřovat jejich pravdivost

- rozvíjí u žáků schopnost představit si různé situace,porovnat je s obdobnými problémy a vybrat závěrečné

řešení,které jsou schopni ve skupině obhájit

Kompetence komunikativní:

Učitel :

- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci,společně s žáky vytváří zásady diskuse,navozuje příjemnou

atmosféru

- podporuje u žáků schopnost naslouchat, zaujmout stanovisko,vyjádřit myšlenky souvisle a kultivovaně

v písemném i ústním projevu

- podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit a dále využívat

Komunikace sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- umožňuje žákům podílet se vytváření pravidel skupinové práce , důsledně vyžaduje jejich dodržování

- zdůrazňuje spolupráci žáků,vede k respektování práce jiných,k ohleduplnosti ,k odpovědnosti za společně

vykonanou práci

- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

Komunikace občanské:

Učitel :

- podporuje program bezpečné školy,pomáhá při odhalování a řešení šikany

- reflektuje ve výuce dění ve společnosti a ve světě

- vede žáky k tolerantnosti,schopnosti empatie, k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

- pomáhá žákům vybrat správné modely chování v krizových situacích,vede k ochraně zdraví

- učí žáky orientovat se v problematice ochrany životního prostředí

- vede žáky k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

Komunikace pracovní:

Učitel :

- vytváří u žáků pracovní návyky,dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

-vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti,využívá mezipředmětové vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

6. ročník
2 týdně, P

Obecný zeměpis
Očekávané výstupy
žák:

použivá  glóbus jako zmenšený a zjednodušený model
planety Země k demonstraci rozmístění oceánu,
kontinentů a základních tvaru zemkého povrchu

•

používá různé druhy map,umí je orientovat a používat
měřítko

•

seznamí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na
mapách

•

seznámí se s používanými druhy
značek,vrstevnic,výškových kót,nadmořské výšky

•

vyhledává potřebné imformace v mapových
atlasech,orientuje se v jejich obsahu  a rejstřících

•

používá zeměpisnou sít a s pomocí zeměpisných
souřadnic určuje na glóbusu i mapě absolutní
(matematickou) geografickou polohu jednotlivých lokalit
na Zemi

•

rozumí pojmům:poledník ,hlavní poledník,rovnoběžka,
zemský rovník , zeměpisná síť, obratníky, polární kruh,
datová mez

•

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a
zdroje dat z dostupných kartografických produktů

•

porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů•
popíše a srovnává členitost a typické znaky přírodních
poměrů jednotlivých oceánů, světadílů

•

používá základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

•

používá základy praktické topografie a orientace v terénu•
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny

•

Učivo
- glóbus , měřítko glóbusu
- poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť
- určování zeměpisné polohy, zeměpisné souřadnice,
zeměpisná délka a šířka
- určování hlavních a vedlejších světových stran, orientace
v přírodním terénu
- časová pásma na Zemi
- mapy, podstata a měřítko map
- plány a jejich měřítko
- druhy map,symboly, značky
- zeměpisné atlasy
- demonstrace poledníků a rovnoběžek na školním glóbusu
- praktické činnosti s mapami a plány, orientace mapy,
výpočty skutečných vzdáleností podle měřítka map a plánů
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6. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Úhel a jeho velikost
7. ročník

Poměr, přímá a nepřímá
úměrnost

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

Home and Away
What was happening
Introduction

9. ročník
Introduction

Zeměpis
Zeměpisná poloha a rozloha ČR

Vesmír
Očekávané výstupy
žák:

objasní postavení Slunce ve vesmíru  a popíše planetarní
systém a tělesa sluneční soustavy

•

aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v
pohledu na zemské těleso

•

orientuje se v přírodě podle Slunce•
hodnotí důsledky otačení  Země kolem  vlastní osy a
odběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi

•

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a
zdroje dat z dostupných kartografických produktů

•

používá základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

•

Učivo
- vesmír, vznik vesmíru
- Slunce a sluneční soustava
- Země jako vesmírné těleso, tvar a rozměry Země, pohyby
Země
- činnost s mapami ve školním atlase světa: Hvězdná
obloha, Planeta Země, Sluneční soustava
- statistická data a jejich grafické vyjádření

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Země a vesmír
Přírodopis

6. ročník
Obecná biologie

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Optika
Země a vesmír
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6. ročník

Země - krajinná sféra
Očekávané výstupy
žák:

vysvětlí pojem  krajinná  sféra•

objasní stavbu zemského tělesa•
posuzuje zemský povrch -reliéf jako výsledek  složitého
pusobení endogenních a exogenních činitelů a lidských
činností

•

s porozuměním pracuje  s
pojmy:počasí,podnebí,meteorogické prvky ,celkové oběh

•

vymezí a vyhledává  na mapách  různé podnebné  pásy  a
porovnává je

•

pozoruje ,zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě
svého  bydliště

•

seznámí se s rozložením  vody  na Zemi•
popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich
hospodářské využití, rozumí pojmům humus, eroze půdy

•

vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, příčiny úbytku
půdy na světě

•

seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí•
charakterizuje význam oceánů, seznamuje se s
ekologickou problematikou moří a oceánů

•

používá základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

•

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných
složek , prostorové rozmístění hlavních ekosystémů

•

Učivo
- stavba Země, litosféra
- vnitřní a vnější procesy v přírodní sféře - zemětřesení,
sopky, zvětrávání, vznik pohoří
- atmosféra - počasí, podnebí, podnebné pásy, výškové
stupně
- hydrosféra - oceán, moře, pohyby mořské vody, vodní
toky, ledovce, podpovrchová voda, vodní nádrže
- pedosféra - složení půdy, půdní typy a druhy, humus,
eroze
- biosféra - rozložení ekosystémů

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
6. ročník

Kroužkovci
Vyšší rostliny

7. ročník
Krytosemenné rostliny

Pracovní výchova
6. ročník

Půda a její zpracování
Léčivé rostliny a koření

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
6. ročník

Vyšší rostliny

Evropa
Očekávané výstupy
žák:

porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů•
popíše a srovnává členitost a typické znaky přírodních
poměrů jednotlivých oceánů, světadílů

•

popíše zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, členitost
pobřeží, povrh, podnebí, rozložení vodstva, rostlinstva a
živočišstva, obyvatelstva a hlavních hospodářských aktivit
v Evropě

•

objasní aktuální politické a hospodářské rozdělení Evropy•
vyjmenuje,vyhledá na mapách a charakterizuje
hospodářsky a politicky nejvýznamnější státy
Evropy,hlavní a nejvetší města těch to států

•

používá základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

•

Učivo
- Evropa - přírodní poměry, povrch, vodstvo,obyvatelsto,
hospodářské poměry
- Jižní Evropa
- Západní Evropa
- Severní Evropa
- Střední Evropa
- Východní Evropa
- Jihovýchodní Evropa
- orientace na atlasových a nástěnných mapách, čtení map
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6. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla
Politické rozdělení světa
Průmysl
Zemědělství
Doprava a spoje
Služby a cestovní ruch
Krajina a životní protředí

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Doprava a spoje
Dějepis

6. ročník
Nejstarší civilizace. Kořeny
evropské kultury

Asie
Očekávané výstupy
žák:

používá základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

•

popíše zeměpisnou polohu a rozlohu Asie, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo,
obyvatelstvo, hlavní hospodářské aktivity

•

vyjmenuje, vyhledá na mapách a charakterizuje
hospodářsky a politicky nejvýznamnější státy Asie a
největší města těchto států

•

Učivo
- Asie - přírodní poměry, povrch, vodstvo,obyvatelsto,
hospodářské poměry
- Východní Asie
- Jihovýchodní Asie
- Jižní Asie
- Střední Asie
- Jihozápadní Asie
- orientace na atlasových a nástěnných mapách, čtení map

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
1+1 týdně, P

Zeměpis světadílů
Očekávané výstupy
žák:

 vytyčí společné znaky daného regionu, provede
porovnání jednotlivých regionů

•

vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a
významná města

•

vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního
ruchu v jednitlivých světadílech

•

 dokáže na mapě lokalizovat významné geografické
pojmy, s kterými se seznámí

•

Učivo

- Afrika - fyzickogeografická a socioekonomická
charakteristika
- Afrika - regionalizace, státy

- Austrálie a Oceánie - fyzickogeografická
a socioekonomická charakteristika
- Austrálie a Oceánie - regionalizace, státy

- Amerika - fyzickogeografická sféra
- Amerika - socioekonomická sféra, regionalizace
- Antarktida, oceány
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7. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

Home and Away
What was happening

Přírodopis
7. ročník

Obratlovci - ptáci
Obratlovci - obojživelníci, plazi

8. ročník
Savci

7. ročník
Obratlovci  - paryby, ryby

Zeměpis
8. ročník

Doprava a spoje
Přírodopis

7. ročník
Krytosemenné rostliny

8. ročník
1 týdně, P

Obyvatelstvo a sídla
Očekávané výstupy
žák:

pracuje aktivně s tématickými mapkami obsahující
informace o obyvatelstvu,sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku

•

dokáže vysvětlit,proč lidí na Zemi přibývá ,z jakých
důvodů se stěhují a pod.

•

chápe pojem gramotnost, negramotnost a rasovou
diskriminaci

•

chápe rozdílné funkce vesnice a města, jmenuje výhody a
nevýhody života ve městě a na vesnici

•

Učivo
- rasy, národy a jazyky
- rozmístění obyvatelstva
- lidská sídla
- migrace
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8. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Vývoj člověka, lidské rasy
Zeměpis

9. ročník
Obyvatelstvo  a sídla ČR

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

London
What was happening
Introduction
Having fun

Zeměpis
9. ročník

Obyvatelstvo  a sídla ČR
6. ročník

Evropa
Dějepis

8. ročník
Počátky nové doby

Přírodopis
Vývoj člověka, lidské rasy

Dějepis
Modernizace společnosti

Politické rozdělení světa
Očekávané výstupy
žák:

chápe rozdíl mezi závislým územím a suveréním státem•
chápe význam  hranic státu v dnešní době•
dokáže určit na mapě přírodní hranice tvořené říčními toky
a horskými hřbety

•

dokáže určit podle mapy státy vnitrozemské, přímořské a
ostrovní

•

na internetu zjistí formu vlády, systém politické moci a kdo
je hlavou státu

•

na internetu vyhledává údaje o mezinárodních
organizacích

•

vyjmenuje globální problémy lidstva, vysvětlí podstatu
těchto problémů a navrhne možné řešení úměrně svému
věku

•

Učivo
- nezávislé státy a závislá území
- hranice a administrativní členění
- formy vlády a systémy politické moci
- mezinárodní organizace
- globální problémy lidstva

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
8. ročník

Mezinárodní vztahy, globální svět

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

Having fun
Zeměpis

6. ročník
Evropa
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8. ročník

Průmysl
Očekávané výstupy
žák:

chápe, proč je průmyslová výroba významné  odvětví
hospodářství

•

určí rozdíl mezi těžkým a lehkým průmyslem, zařadí
výrobky do jednotlivých odvětví

•

vyhledá na mapě hlavní průmyslové oblasti světa•
chápe, jak ovlivňuje průmysl životní prostředí - uvádí
příklady

•

na mapě najde nejdůležitější naleziště různých nerostných
surovin

•

rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie,
chápe vliv elektráren na životní prostředí

•

aktuálně určí, které země spotřebovávají nejvíce
elektrické energie

•

dokáže zjistit základní informace o  vybraných výrobcích•

Učivo
- členění a rozmístění průmyslové výroby
- zdroje nerostných surovin
- průmyslové oblasti

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chemie a společnost

přesahy z učebních bloků:

Chemie
8. ročník

Soli
9. ročník

Chemie a společnost
Anglický jazyk

8. ročník
What was happening
Having fun

Zeměpis
6. ročník

Evropa

Zemědělství
Očekávané výstupy
žák:

chápe význam zemědělství pro hospodářství země•
podle mapy určí území  vhodná a nevhodná pro
zemědělství

•

podle mapy určí zemědělské plodiny pěstované v dané
oblasti

•

chápe, co ovlivňuje rozmístění živočišné výroby•

Učivo
- význam a rozmístění zemědělské výroby
- rostlinná výroba
- živočišná výroba
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8. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

What was happening
Pracovní výchova

6. ročník
Zelenina

Zeměpis
9. ročník

Zeměpisná poloha a rozloha ČR
6. ročník

Evropa
Dějepis

8. ročník
Počátky nové doby

Pracovní výchova
6. ročník

Půda a její zpracování
Ovocnictví

Přírodopis
8. ročník

Trávicí soustava

Doprava a spoje
Očekávané výstupy
žák:

chápe význam různých druhů  dopravy pro život obyvatel•
určí způsoby dopravy informací•
ukáže na mapě transkontinentální dálnice a
železnice,chápe jejich význam

•

dokáže určit vzdušnou vzdálenost dvou míst•
na mapě vyhledá plynovody a ropovody•
vnímá především důsledky hluku dopravy na organismus
člověka

•

Učivo
- druhy dopravy a jejich rozmístění

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Evropa
7. ročník

Zeměpis světadílů
9. ročník

Hospodářství  ČR
Pracovní výchova

Trh práce

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

London
What was happening
Introduction
Tomorrow's world
Having fun

Zeměpis
6. ročník

Evropa
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8. ročník

Služby a cestovní ruch
Očekávané výstupy
žák:

jmenuje klady a zápory cestovního ruchu a rekreace•
uvědomuje si,že služby zabezpečují lidské potřeby,
obohacují volný čas a zvyšují životní úroveň

•

uvede,které služby nabízí naše město a které ne•
seznámí kolektiv třídy s významným střediskem
cestovního ruchu

•

Učivo
- významná střediska cestovního ruchu - prezentace
- rozdíly v poskytování služeb - malé, velké město

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
9. ročník

Hospodářství  ČR
Pracovní výchova

8. ročník
Volba profesní orientace
Zaměstnání

9. ročník
Trh práce
Podnikání

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

London
What was happening
Introduction
Having fun

Zeměpis
6. ročník

Evropa

Krajina a životní protředí
Očekávané výstupy
žák:

vyjmenuje možnosti znečištění vodních zdrojů,chápe
možnost ohrožení

•

chápe důvody vzniku národních parků a přírodních
rezervací

•

vyjnenuje zásady chování v přírodě a snaží se jimi řídit•

Učivo
- člověk a životní prostředí
- kulturní krajina

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Jaderná energie
Chemie

Chemie a společnost
Přírodopis

8. ročník
Dýchací soustava

9. ročník
Geologické děje

Zeměpis
Hospodářství  ČR

přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chemie a společnost
Anglický jazyk

8. ročník
London
What was happening
Introduction
Having fun

Fyzika
9. ročník

Jaderná energie
Zeměpis

Zeměpisná poloha a rozloha ČR
6. ročník

Evropa
Chemie

8. ročník
Směsi

Přírodopis
Dýchací soustava
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9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

Zeměpisná poloha a rozloha ČR
Očekávané výstupy
žák:

určí geografickou polohu ČR•
vyhodnotí polohu ČR podle různých kritérií•
porovnává rozlohu ČR s rozlohou sousedních států a
vybraných států světa

•

určí a vyhledá horopisné celky ČR•
charakterizuje   podnebí , vodstvo , půdy , rostlinstvo a
živočišstvo

•

zhodnotí stav životního prostředí•
posoudí svůj podíl na zlepšení životního prostředí•
vymezí národní parky a chráněné krajinné oblasti, chápe
jejich význam a nutnost jejich ochrany

•

Učivo
- zeměpisná poloha a rozloha ČR
- postavení ČR v Evropě a va světě
Přírodní poměry v ČR:
- reliéf
- klima
- hydrologické poměry
- půda
- živá příroda
- krajina a ochrana přírody a životního prostředí

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
9. ročník

Stavba Země
Geologické děje

Zeměpis
6. ročník

Obecný zeměpis
8. ročník

Zemědělství
Krajina a životní protředí

Pracovní výchova
6. ročník

Půda a její zpracování

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Moderní doba
Dějiny současnosti

Obyvatelstvo  a sídla ČR
Očekávané výstupy
žák:

vyhledá podle mapy , popíše a zdůvodní  největší a
nejmenší hustotu zalidnění  v ČR

•

srovnává ukazatele o lidnatosti , rozmístění a pohyhu
obyvatelstva ČR  se  sousedními státy

•

vyhledá na mapách největší a nejdůležitější sídla ČR, umí
popsat jejich význam

•

využívá tisku, internetu  apod. k získávání aktuálních
demografických údajů

•

Učivo
- obyvatelstvo a sídla ČR
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9. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Moderní doba
Dějiny současnosti

Zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla

Hospodářství  ČR
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje a porovnává hospodářské aktivity  v ČR, umí
posoudit jejich rozmístění a perspektivy

•

charakterizuje  hospodářství ČR po jednotlivých oblastech
(  jednotlivé průmyslové obory, zemědělství, doprava a
spoje, cestovní ruch, zahraniční obchod)

•

umí posoudit význam svého bydliště  v hospodářství ČR•

Učivo
- vývoj hospodářství
- rozmístění průmyslu
- jednotlivá průmyslová odvětví
- zemědělská výroba
- doprava
- služby a cestovní ruch

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Jaderná energie
Chemie

Chemie a společnost
Přírodopis

Mineralogie a petrologie

přesahy z učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Uhlovodíky
Chemie a společnost

Přírodopis
Mineralogie a petrologie

Dějepis
Moderní doba
Dějiny současnosti

Zeměpis
8. ročník

Služby a cestovní ruch
Pracovní výchova

6. ročník
Zelenina

Fyzika
9. ročník

Jaderná energie
Matematika

Finanční matematika
Přírodopis

Geologické děje
Zeměpis

8. ročník
Doprava a spoje
Krajina a životní protředí

Pracovní výchova
6. ročník

Půda a její zpracování
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9. ročník

Regiony  ČR
Očekávané výstupy
žák:

na mapách vymezí jednotlivé regiony  ČR•
 popíše a posoudí   přírodní podmínky, hospodářství,
životní prostředí, osídlení, kulturu, přírodní zajímavosti
jednotlivých oblastí

•

porovnává  podle různých kritérií význam jednotlivých
regionů

•

Učivo
- regiony ČR

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Chemie
9. ročník

Chemie a společnost
Pracovní výchova

Trh práce

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
9. ročník

Mineralogie a petrologie
Dějepis

Dějiny současnosti
Matematika

Finanční matematika
Přírodopis

Geologické děje

Místní region  - Přerovsko, Haná
Očekávané výstupy
žák:

vymezí místní oblast podle svého bydliště•
zjistí historii, statistické údaje vztahující se ke své obci•
popíše  a posoudí místní zvláštnosti, přírodu,osídlení,
hospodářství, kulturu místního regionu

•

posoudí možné perspektivy místního regionu•
seznámí se s turistickou mapou místního regionu•

Učivo
- místní region - Lipensko, Přerovsko, Olomoucko

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
9. ročník

Trh práce

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
9. ročník

Základy ekologie
Dějepis

Moderní doba
Dějiny současnosti

Matematika
Finanční matematika
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5.1  Prvouka

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

2 2 2+1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět prvouka je vyučován v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně , ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá

v kmenových třídách.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk

a jeho zdraví

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu:

- vede k získávání poznatků o rodině, škole, městě, o naší vlasti

- umožňuje seznámit se se znaky ročních období

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny

- seznamuje se se stavbou živých otganismů a lidského těla

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinové vyučování (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury, internetu)

- přírodovědné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

Předmět prvouka úzce souvisí s ostatními předměty:

český jazyk - historie naší země v literatuře

matematika - využití převodů jednotek

cizí jazyk - názvy živočichů a rostlin v encyklopediích, internet

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EV: ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního prostředí, ochrana přírody

- VDO: dovede projevit své názory, respektuje názory jiných

- OSV: sebepoznání, sebeorganizace, mezilidské vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky

- k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci

- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků

- nabízí různé způsoby, metody a strategie učení

- umožní poznávat smysl a cíl učení, umět posuzovat vlastní pokrok

Kompetence k řešení problémů:

Učitel vede žáky:

- vede ke vnímání problémové situace ve škole i mimo ni

Člověk a jeho svět
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Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- ke správné, výstižné a logické formulaci svých myšlenek a názorů

- seznamuje s různými typy textů a obrazových materiálů

- podporuje práci s různými zdroji informací

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- pracovat ve dvojici, ve skupině

- ke kritickému hodnocení, k pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské:

Učitel vede žáky:

- ke správnému chování v krizových situacích, vede k ochraně zdraví

- podporuje program bezpečné školy

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k seznámení s vlastnostmi některých materiálů

- poukazuje na zdravotní a hygienická rizika při práci

- k práci podle návodu, předem stanoveného postupu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání lidí

Tématické okruhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rozvoj schopností poznávání

Průřezová témata pokrývaná předmětem

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
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Občanská společnost a škola

Tématické okruhy

Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

Tématické okruhy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

Tématické okruhy

Etnický původ

Princip sociálního smíru a solidarity

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tématické okruhy

Fungování a vliv médií ve společnosti

1. ročník
2 týdně, P

Prvouka - škola, okolí školy a domova
Očekávané výstupy
žák:

vstup do školy•
navazuje nové vztahy ke spolužákům, učitelům,
pracovníkům školy

•

ovládá základy učení , dovednosti a návyky•
poznává školní budovu, seznamuje se se školním
režimem a řádem

•

zná bezpečnou cestu do školy a ze školy•
ovládá základní orientaci v obci, rozezná základní
dopravní značky a rozumí světelné signalizaci

•

Učivo
- seznámení se školou, naše třída, chování o přestávce,
v hodině
- den školáka, školní režim a řád, pracovní návyky
- cesta do školy, okolí školy
- doprava, křižovatka a základní dopravní značky
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1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Proměny přírody na podzim
Očekávané výstupy
žák:

poznává roční období•

Učivo
- charakteristika ročního období - podzim - ovoce
a zelenina, práce na zahradě, poli a v sadu
- podzim v lese a na poli, stromy a jejich rozdělení
(jehličnaté - listnaté, stromy - keře)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník

Psaní
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjadřování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Svět dětské fantazie

Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem

Český jazyk a literatura
Čtení

Člověk a rodina
Očekávané výstupy
žák:

umí pojmenovat rodinné příslušníky, zná vztahy mezi
členy rodiny

•

pojmenuje části svého těla a zná běžné nemoci a jejich
obvyklé příznaky

•

dodržuje hygienické návyky•
umí ošetřit drobná poranění, umí poskytnout l.pomoc•
ovládá zásady správné výživy a stolování•

Učivo
- poznáváme své tělo, hygiena a čistota, správná výživa
a stolování, nemoc a úraz, důležitá telefonní čísla
- rodina a příbuzní, svátek v rodině, život v rodině, domácí
práce, pokojíček, hračky, školní potřeby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Proměny přírody v zimě
Očekávané výstupy
žák:

poznává roční období•

Učivo
- charakteristika ročního období - zima - příroda v zimě,
zvyky (Vánoce, Nový rok)
- zimní sporty
- živočichové v zimě
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1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Svět dětské fantazie

Český jazyk a literatura
Čtení

Proměny přírody na jaře
Očekávané výstupy
žák:

poznává roční období•

Učivo
- charakteristika ročního období - jaro, rostliny a zvířata,
jarní zvyky (Velikonoce), stavba rostlin a  práce na zahradě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Svět dětské fantazie

Pracovní výchova
Práce pěstitelské
Práce s drobným materiálem

Český jazyk a literatura
Čtení

Práce lidí, dětí, rok a kalendář
Očekávané výstupy
žák:

zná důležitá telefonní čísla•
pozná dny v týdnu, orientuje se v čase•
zná povolání rodičů, využití volného času dětí•

Učivo
- dny v týdnu, svátek, narozeniny, roční období, čas
- povolání, volný čas dětí, dopravní prostředky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Proměny přírody v létě
Očekávané výstupy
žák:

poznává roční období•

Učivo
- charakteristika ročního období - léto - příroda v létě
- prázdniny, nebezpečí úrazu, pozdrav z prázdnin

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
1. ročník

Psaní
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjadřování skutečnosti

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Svět dětské fantazie

Český jazyk a literatura
Čtení
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1. ročník

2. ročník
2 týdně, P

Prvouka - škola, okolí školy
Očekávané výstupy
žák:

pozná okolí školy a prostory školy,bezpečná cesta do
školy a ze školy

•

zná školní režim a řád•
zná krajinu v blízkosti bydliště•

Učivo
- začíná škola - vzpomínka na prázdniny, rozvrh hodin,
adresa, adresa školy
- cesta do školy - dopravní situace, pravidla bezpečnosti
- správné chování - omluva, pozdravy
- bezpečná orientace v okolí školy
- telefonování, čísla tísňového volání
- životní prostředí, ekologie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Proměny přírody na podzim
Očekávané výstupy
žák:

pozná roční období•

Učivo
- roční období, rok, měsíc, týden, jednotky času
- roční období - podzim v zahradě, v sadu, sklizeň ovoce,
podzim v lese

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Mluvnice
Sloh

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti

Český jazyk a literatura
Čtení

Výtvarná výchova
Svět dětské fantazie

Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem

Proměny přírody v zimě
Očekávané výstupy
žák:

pozná roční období•
zná základní pokojové rostliny a péči o ně•

Učivo
- roční období - zima, znaky zimy, příroda v zimě, tradice
a zvyky
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2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Mluvnice
Sloh

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti

Český jazyk a literatura
Čtení

Pracovní výchova
Práce pěstitelské

Výtvarná výchova
Svět dětské fantazie

Člověk a rodina
Očekávané výstupy
žák:

umí pojmenovat členy rodiny a rozlišuje příbuzenské
vztahy v rodině

•

dodržuje zdravý životní styl v rodině•
pozná běžné nemoci a jejich příznaky, umí předcházet
nemocem

•

je si vědom nebezpečí zneužití léků•
zná zdravotnická zařízení v nejbližším okolí•
dodržuje zdravý denní režim a základní hygienické návyky•
umí přivolat pomoc a ošetřit drobná poranění•
seznamuje se s různými povoláními, odděluje pracovní
režim a volný čas

•

Učivo
- domov- členové rodiny, věk, povinnosti, zájmy
- moje rodina, členové rodiny
- čistota a hygiena
- nemoc a zdraví, zdravá strava
- práce dospělých - studium, zaměstnání
- volný čas
- naše tělo, vnitřní orgány, smysly, kostra
- naše obec, krajina kolem nás, chráněná krajinná oblast -
vycházky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Proměny přírody na jaře
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v čase - den, týden, měsíc, rok•
zná základní jednotky času•
pozná roční období•
zná základní pokojové rostliny a péči o ně•
poznává živočichy ve volné přírodě, pozná užitková
zvířata a umí pečovat o domácí mazlíčky

•

Učivo
- pokojové rostliny, péče o ně
- charakteristika ročního období - jaro - znaky, kalendář
přírody, rostliny a zvířata na jaře
- stromy - rozlišení a stavba
- hospodářská zvířata - užitek, mláďata, rozdělení, základní
stavba těla - pes, kůň, husa
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2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Mluvnice
Sloh

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti

Český jazyk a literatura
Čtení

Výtvarná výchova
Svět dětské fantazie

Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem

Proměny přírody v létě
Očekávané výstupy
žák:

pozná roční období•
zná základní pokojové rostliny a péči o ně•
poznává živočichy ve volné přírodě, pozná užitková
zvířata a umí pečovat o domácí mazlíčky

•

Učivo
- charakteristika ročního období - léto - znaky, rostliny
a zvířata, kalendář přírody
- životní prostředí, ekologie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
2. ročník

Mluvnice
Sloh

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti

Český jazyk a literatura
Čtení

Výtvarná výchova
Svět dětské fantazie

3. ročník
2+1 týdně, P
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3. ročník

Prvouka - domov
Očekávané výstupy
žák:

zná název města a jeho části,polohu v krajině, směry do
sousedních obcí

•

pozná významná místa v obci, jejich význam - městský
úřad, policie, hasiči, zdravotní středisko, pošta, nádraží,
obchody a výrobní podniky

•

zná důležitá telefonní čísla•
pozná historická památná místa v obci, kulturní a
společenský život

•

zapojuje se do ochrany životního prostředí•
vytváří jednoduché orientační náčrtky své obce•

Učivo
- naše město - doprava, obchod, služby, turistika, vzdělání,
kultura, sport, odpočinek, zdravotnictví, bezpečnost
průmysl, historické památky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Sloh
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Mluvnice
Sloh

Anglický jazyk
5. ročník

What´ s in the house
Výtvarná výchova

3. ročník
Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Organizace práce a bezpečnost
Svět dětské fantazie

Krajina kolem nás
Očekávané výstupy
žák:

zná krajinu v okolí své obce, typ krajiny, její povrch,
osídlení, dopravu, průmyslové stavby

•

orientuje se ve volné krajině podle přírodních úkazů,
kompasu nebo buzoly, určuje světové strany

•

pracuje s plánem  města nebo mapou•

Učivo
- krajina kolem nás, typy krajiny, vliv člověka na utváření
krajiny, hustota osídlení, okolí obce, povrch krajiny lidské
zásahy do přírody
- orientace v krajině - světové strany podle úkazův přírodě,
kompasu nebo buzoly, orientace podle mapy
- přírodní a lidské zákony - získávání přírodnin, odpad jako
druhotná surovina

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
3. ročník

Organizace práce a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Mluvnice
Sloh

Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem
Práce pěstitelské

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Svět dětské fantazie
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3. ročník

Vlastnosti látek a měření
Očekávané výstupy
žák:

umí rozlišovat vlastnosti a změny látek•
rozlišuje živé a neživé přírodniny a lidské výtvory•
umí měřit vlastnosti látek - délka, hmotnost, čas, teplota a
objem

•

Učivo
- vlastnosti látek - porovnávání, rozlišení látek, vlastnosti
a změny látek
- měření - délky, hmotnosti, objemu, času a teploty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Psaní

přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
3. ročník

Atletika

Neživá příroda
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje neživé přírodniny - Slunce, vzduch, voda a půda•
pozná základní horniny a nerosty a jejich využití•

Učivo
- neživá příroda - Slunce, voda, vzduch a půda
- nerosty a horniny - žula, čedič, pískovec, vápenec, uhlí,
ropa a zemní plyn

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
3. ročník

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
3. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti

Živá příroda
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje živé přírodniny a jejich znaky•

Učivo
- živé přírodniny - rostliny, znaky života rostlin, části těla
kvetoucích a nekvetoucích rostlin
- houby
- živočichové - znaky života, stavba těla, pozorování
v přírodě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
3. ročník

Práce pěstitelské
Anglický jazyk

Animals
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
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3. ročník

Člověk
Očekávané výstupy
žák:

chápe potřeby a projevy člověka a jiných živočichů, řeč,
myšlení

•

rozlišuje rozdíly mezi lidmi•
pozná stavbu těla, vnější a vnitřní ústrojí a jejich funkci,
zná lidské smysly, poznává období lidského života

•

uznává rodinu jako základ lidské společnosti•
zná čísla tísnového volání•

Učivo
- člověk - růst a vývoj člověka, části lidského těla
- rodina, lidé a čas
- člověk mezi lidmi
- člověk a zdraví - 1.pomoc, tísňová čísla, linka důvěry

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
3. ročník

Organizace práce a bezpečnost
Tělesná výchova

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
3. ročník

Body
Tělesná výchova

Zdraví a bezpečnost
Výtvarná výchova

Výtvarné vyjadřování skutečnosti

5.2  Přírodověda

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

1+1 2

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět přírodověda je vyučován ve 4. a 5.ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, na

školním dvoře, v učebně s interaktivní tabulí.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.

Program předmětu vychází ze znalostí, které žáci získali v prvouce a dalších předmětech ( český jazyk,

matematika..) a zároveň vybavuje žáky základními vědomostmi pro předměty přírodopis, fyzika a chemie. Žáci

se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své

nejbližší okolí a postupně se seznamují se složitějšími jevy a ději. Každé téma je propojeno se znalostmi

a dovednostmi z oblasti výchovy ke zdraví. Součástí předmětu je část zabývající se nejobecnějšími pojmy, jejich

porozuměním a dovedností správně je používat. Další část předmětu je založena na činnostním - tvořivém učení,

praktických pokusech a pozorování.

Formy a metody práce se užívají podle chrakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinové vyučování (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury, internetu)

- přírodovědné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

- vyhledávání informací z různých dostupných zdrojů

Předmět přírodověda úzce souvisí s ostatními předměty:

matematika - využití převodů jednotek

cizí jazyk - názvy živočichů a rostlin v encyklopediích, internet
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Předmětem prolínají průřezová témata:

- EV: ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního prostředí, ochrana přírody

- MDV: fungování a vliv médií ve společnosti

- VDO: dovede projevit své názory, respektuje názory jiných

- OSV: sebepoznání, sebeorganizace, psychohygiena, mezilidské vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky

- k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci

- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků

- nabízí různé způsoby, metody a strategie učení

- umožní poznávat smysl a cíl učení, umět posuzovat vlastní pokrok

- vede k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání

Kompetence k řešení problémů:

Učitel vede žáky:

- vede ke vnímání problémové situace ve škole i mimo ni

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- ke správné, výstižné a logické formulaci svých myšlenek a názorů

- seznamuje s různými typy textů a obrazových materiálů

- podporuje práci s různými zdroji informací

Kompetence sociální a personální :

Učitel vede žáky:

- pracovat ve dvojici, ve skupině

- ke kritickému hodnocení, k pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské:

Učitel vede žáky:

- k respektování přesvědčení druhých lidí

- ke správnému chování v krizových situacích, vede k ochraně zdraví

- podporuje program bezpečné školy

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k seznámení s vlastnostmi některých materiálů

- poukazuje na zdravotní a hygienická rizika při práci

- k práci podle návodu, předem stanoveného postupu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku
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4. ročník

4. ročník
1+1 týdně, P

Podmínky života na Zemi
Očekávané výstupy
žák:

zná základní podmínky života rostlin a živočichů•

Učivo
- podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost - vzduch,
světlo, teplo, voda, půda

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodní společenství les
Očekávané výstupy
žák:

zná přírodní společenství les - rostliny a živočichy•

Učivo
- rostliny a jejich orgány - kořen, stonek, list, květ, plod
- přírodní společenství les - rostliny - listnaté stromy (buk
lesní, dub letní, bříza bělokorá, javor mléč), jehličnaté
stromy (smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín
opadavý), lesní podrost, houby
- přírodní společenství les - živočichové (savci-prase divoké,
srnec obecný, muflon, veverka obecná, kuna lesní, jezevec
lesní, liška obecná, ptáci - bažant obecný, výr velký, káně
lesní, plazi - zmije obecná, užovka obojková, hmyz -
mravenec lesní, bekyně mniška, lýkožrout smrkový, klikoroh
borový)

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Háj na jaře
Očekávané výstupy
žák:

pozná živočichy a stavbu jejich těla•
zná jarní rostliny•

Učivo
- živočichové a stavba jejich těla - dělení živočichů, stopy
zvířat, stavba těla savců, ptáků, obojživelníků, plazů a ryb
- háj na jaře - rostliny - sněženka podsněžník, sasanka
hajní, hrachor jarní, plicník lékařský, konvalinka vonná,
jaterník trojlaločný, lípa srdčitá

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
4. ročník

Organizace práce a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

Rostliny a živočichové v zahradě a na poli
Očekávané výstupy
žák:

pozná rostliny a živočichy v zahradě a na poli•

Učivo
- rostliny a živočichové v zahradě a na poli
- rostliny - hrách setý a rolní, len setý, konopí seté, přeslička
rolní
- živočichové - krtek obecný, vlaštovka obecná, jiřička
obecná, včela medonosná, bělásek zelný, střevlík měděný,
žížala obecná

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Rostliny a živočichové vod a bažin
Očekávané výstupy
žák:

pozná rostliny a živočichy vod a bažin•

Učivo
- rostliny a živočichové vod a bažin - rostliny - leknín
bělostný, stulík žlutý, blatouch bahenní, podběl obecný,
orsej jarní - živočichové - kachna divoká, kapr obecný, štika
obecná, užovka obojková, skokan hnědý, rak říční

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Rostliny suchých stanovišť
Očekávané výstupy
žák:

pozná rostliny suchých stanovišť•

Učivo
- rostliny suchých stanovišť - netřesk výběžkatý a střešní

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ochrana životního prostředí
Očekávané výstupy
žák:

chrání životní prostředí•

Učivo
- chráníme životní prostředí - význam lesa, zemědělství,
přizpůsobení rostlin a živočichů změnám prostředí

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Sloh

přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

5. ročník
2 týdně, P

Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi
Očekávané výstupy
žák:

zná přírodní podmínky života na Zemi•
pozná podnebné pásy a oceány•
ovládá třídění organizmů•

Učivo
- rozmanitost přírodních podmínek na Zemi - přizpůsobivost
rostlin a živočichů, podnebné pásy (tropický, subtropický,
mírný a  polární), oceány
- třídění organizmů - třídění přírodnin (rostliny
a živočichové), botanické zahrady, zoologické zahrady

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Člověk
Očekávané výstupy
žák:

seznamuje se s životními podmínkami člověka a funkcí
jeho vnitřních orgánů

•

Učivo
- člověk - životní podmínky (teplo, světlo, vzduch, voda,
potrava), lidské tělo, kostra, svaly, kůže, oběhová, dýchací,
trávicí, močová, rozmnožovací a nervová soustava,
smyslová ústrojí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova
5. ročník

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Země ve vesmíru
Očekávané výstupy
žák:

zná planetu Zemi a její postavení ve vesmíru•

Učivo
- Země ve vesmíru - magnetická síla, planeta Země, umělé
družice Země, sluneční soustava, Slunce, Měsíc, střídání
dne a noci, ročních období, cesty do vesmíru, planety
sluneční soustavy, zajímavosti o vesmíru

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

Člověk a technika
Očekávané výstupy
žák:

seznamuje se s technikou•

Učivo
- člověk a technika - stroje ve službách člověka - nakloněná
rovina, páka, kolo, motor
- energie - formy a druhy, elektrická energie (zdroj, vedení,
elektrické spotřebiče, elektrický proud, elektrický obvod),
potřeba energie pro život, šetření energie
- jak se co vyrábí - výroba skla, papíru, plastů, jejich
likvidace, třídění odpadů, sběr starého papíru
- příjem informací - tisk (foto - kopírovací přístroje, telefax,
tiskárny), přenos zvuku a obrazu, televizní vysílání, telefon,
počítače

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova
5. ročník

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

5.3  Vlastivěda

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

2 1+1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět vlastivěda je vyučován ve 4. - 5. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách.

Okruhy vzdělávacího obsahu:Místo kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Učí se vnímat krásy

lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Podmínkou úspěšného

vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením

této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat

pracovní návyky. Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině,

ve škole, v obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště,

postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství.

Žáci poznávají historii a současnost České republiky i v kontextu Evropy.

Formy a metody práce se užívají podle chrakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinové vyučování (s využitím pracovních listů, odborné literatury, internetu)

- vlastivědné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

Předmět vlastivěda úzce souvisí s ostatními předměty:

český jazyk - historie naší země v literatuře

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EGS: Evropa a svět, život v jiných zemích

- MKV: etnický původ, lidské vztahy

- VDO: dovede projevit své názory, respektuje názory jiných

- OSV: sebeorganizace, mezilidské vztahy
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky

- k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci

- nabízí různé způsoby, metody a strategie učení

- umožní poznávat smysl a cíl učení, umět posuzovat vlastní pokrok

- vede k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání

Kompetence k řešení problémů:

Učitel vede žáky:

- vede ke vnímání problémové situace ve škole i mimo ni

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- ke správné, výstižné a logické formulaci svých myšlenek a názorů

- seznamuje s různými typy textů a obrazových materiálů

- podporuje práci s různými zdroji informací

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky:

- pracovat ve dvojici, ve skupině, vytvářet pravidla práce v týmu

- k umění v případě púotřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat - ke kritickému hodnocení, k pozitivnímu

sebehodnocení

Kompetence občanské:

Učitel vede žáky:

- k respektování přesvědčení druhých lidí

- podporuje program bezpečné školy

- umožňuje žákům dávat věci, jevy do souvislosti a vede je k zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- dbá na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

4. ročník
2 týdně, P

Vlastivěda - naše vlast
Očekávané výstupy
žák:

zná státoprávní pojmy, státní symboly - práce s mapou,
buzolou

•

umí určit polohu ČR a sousední státy•

Učivo
- naše vlast- Česká republika, česká státnost, státní svátky
a symboly, státoprávní pojmy, významné osobnosti
politického života
- práce s mapou a buzolou - světové strany, globus, mapy,
plány, orientace na mapě, měřítko mapy, nadmořská výška,
značky na mapě, užití map
- poloha České republiky
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4. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Obrazy ze starších českých dějin
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se ve starších českých dějinách•

Učivo
- obrazy ze starších českých dějin - lovci mamutů, Slované,
Přemyslovci, Lucemburkové, husitské války, Jagellonci,
Habsburkové, bitva na Bílé hoře, císařovna Marie Terezie
a císař Josef II.

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Putování po české republice
Očekávané výstupy
žák:

zná zeměpis ČR, jednotlivé oblasti, jejich povrch,
polohu,řeky,města

•

Učivo
- putování po České republice - Praha, střední, východní,
severní, západní a jižní Čechy, Českomoravská vrchovina,
severní Morava,Olomoucký kraj , Brno,střední a jižní
Morava

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
1+1 týdně, P

Naše vlast
Očekávané výstupy
žák:

zná povrch, vodstvo, města, počasí a podnebí ČR•
seznamuje se se zemědělstvím, nerostným bohatstvím,
průmyslem a životním prostředím ČR

•

Učivo
- naše vlast - povrch, vodstvo, města , počasí a podnebí,
půda a zemědělství, nerostné bohatství a průmysl, životní
prostředí, náš domov (region)
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5. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Obrazy z novějších českých dějin
Očekávané výstupy
žák:

zná novější české dějiny - české země součástí
Rakouska, Rakousko- Uhersko, 1. světová válka,
samostatné Československo, 2. světová válka, obnovená
ČR, návrat k demokracii, vznik České republiky

•

Učivo
- obrazy z novějších českých dějin - české země součástí
Rakouska (život poddaných, obrození českého jazyka,
buditelé českého národa, vynálezci, rozkvět kultury
a umění)
- Rakousko - Uhersko - nespravedlivé Rakousko, národ
sobě, hospodářský růst v českých zemích, nové uspořádání
společnosti
- 1.světová válka - hrůzy 1.světové války
- samostatné Československo - 1. prezident T. G. Masaryk,
jak se žilo v 1. republice, republika se hroutí
- 2. světová válka - život za okupace , boj proti nacismu
- obnovená ČR - zrod nového Československa, období
komunistické vlády, od totality k demokracii
- návrat k demokracii - počátek nových nadějí, Václav Havel
- Česká republika - vznik ČR

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Evropa
Očekávané výstupy
žák:

seznamuje se s Evropou - planeta Země, poloha Evropy,
nížiny a hory v Evropě,  počasí a podnebí, vodstvo,
rostlinstvo a živočišstvo v Evropě

•

seznamuje se s evropskými státy a jejich hlavními městy•

Učivo
- putování po Evropě - planeta Země, globus, světadíly,
podnebné pásy, časová pásma
- poloha Evropy na Zemi - hranice, poloostrovy, ostrovy
- nížiny a hory v Evropě
- podnebí a počasí v Evropě
- vodstvo v Evropě - oceány, moře, řeky
- rostlinstvo a živočišstvo v Evropě - severní
pól,tundra,step,les,subtropy
- evropské státy a jejich hlavní města - Německo,
Rakousko, Slovensko, Polsko, severní, západní, střední,
jižní a východní Evropa

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1  Dějepis

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 1 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět dějepis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku, a to 2 hodiny týdně v 6.,7., 9.

roč. a 1 hodina týdně v 8. ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách. 

Okruhy vzdělávacího obsahu: Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti,Nejstarší civilizace a kořeny

evropské kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dovývání, počátky nové doby, Modernizace

společnosti, Moderní doba, Rozdělený a integrující se svět

Vzdělávání v předmětu dějepis vede žáky k poznání dějinných, sociálních a kulturně historických aspektů.

Seznamuje žáky s vývojem společnosti a důležitými mezníky ve vývoji lidstva. Zaměřuje se na utváření

pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí sounáležitosti s evropským civilizačním a kulturním okruhem.

Napomáhá přijetí demokratických hodnot, vychovává k toleranci, respektování člověka a jeho lidských práv,

vede k ochraně kulturního dědictví. Žáci se učí rozpoznat a formulovat závažné společenské problémy

v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace, vyvozovat z nich závěry a ty aplikovat na aktuální

události.Obecné historické problémy jsou konkretizovány zařazením dějin regionu a dějin obce. Žáci jsou vedeni

k poznání, že historie není jen uzavřená minulost, ale že se promítá do našeho života. Důraz je proto kladen na

dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských problémů.

Formy a metody se používají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstrativními pomůckami

- skupinová práce /s využitím odborné literatury, internetu, doplňkových materiálů

- exkurze

- krátkodobé projekty

Exkurze:

6.roč. Jak vzniká kniha - Sluňákov, Muzeum Přerov

7.roč. Toulky Lipníkem, Praha Karla IV. 

8.roč  Praha historická

9.roč. Bunkry a opevnění ve vých.Čechách nebo zaniklé německé obce na Libavé (dle možností)

Soutěže:

Dějepisná olympiáda

Předmět dějepis úzce souvisí s předmětem výchova k občanství a má přímou vazbu na zeměpis.

Předmětem prolínají průřezová témata:

VMEGS - naše vlast a její místo v Evropě, vztahy mezi státy Evropy a jejich dějiny, Evropa x Amerika,

různorodost civilizací ostatních kontinentů, vývoj evropské civilizace, klíčové mezníky v její historii, současná

Evropa

MV - člověk jako součást etnika s určitou kulturou, vztahy mezi kulturami, jejich vzájemné obohacování

a prolínání, předsudky, příčiny a formy diskriminace, vztahy mezi národy a vrstvami ve společnosti, rovnost lidí

z určitých kultur. prostředí přes jejich odlišnost, způsob života a jeho změny v čase a prostoru, multikulturalita

světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti

EV - lidské aktivity a životní prostředí, vznik a rozvoj civilizací v závislosti na přírodních podmínkách, rozvoj

Člověk a společnost
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průmyslu a změna rázu krajiny, ochrana kulturního dědictví ve světě a u nás, kulturní památky v obci a péče o ně

OSV - podpora kreativity, pružnost nápadů, vlastní řešení, schopnost vidět věci nově, rozvoj schopností

sebepoznání, seberegulace, psychohygiena, meziliidské vztahy

VDO - účast občanů v politic. životě v průřezu dějin, formy participace, práva a povinnosti občana, demokratické

systémy a diktatury, problematika soužití národů a menšin, způsoby řešení problémů, omezování lidských

a občanských práv

MEV - kritické vnímání mediálních sdělení a jejich autora, zjednodušená a záměrná manipulace, propaganda,

vliv médií na společnost, propojenost s politikou, tvorba vlastních mediálních sdělení

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel:

- vede žáky k vlastnímu řešení úkolů

- klade otevřené otázky

- klade důraz na přiměřenost obsahu učiva

- diferencuje podle úrovně žáků

- pomáhá objevit indiv. formy učení se

- vede k používání různých zdrojů informací

- učí žáky propojovat jednotl. poznatky do celku,vyvozovat vlastní závěry

- pěstuje zájem o celoživotní vzdělávání

- umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:

Učitel :

- využívá úkoly rozvíjející tvořivost

- zařazuje metody, které vedou k vlastním řešením a postupům

- rozvíjí schopnost žáků ředstavit si různé situace, porovnat je s obdobným problémem a vybrat řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel:

- vytváří příležitost pro diskuzi a spoluvytváří zásady správné komunikace

- podporuje schopnost naslouchat, zaujmout stanovisko, vyjádřit souvisle a kultivovaně myšlenky

- podporuje práci s různými zdroji informací, jejich třídění a vhodné použití

Kompetence sociální a personální :

Učitel :

- umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel skupinové práce

- vede žáky ke spolupráci, respektování práce ostatních, odpovědnosti za společnou práci

- učí kritickému hodnocení a pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské :

Učitel:

- podporuje program bezpečné školy

- reflektuje ve výuce společenské dění

- vede žáky k tolerantnosti a empatii

- pěstuje u žáků význam kultur. a historic. dědictví

Kompetence pracovní :

Učitel:

- vytváří u žáků vhodné pracovní návyky

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v požadovaném termínu a kvalitě

- klade důraz na vztah ke společnému i osobnímu majetku

- učí žáky aplikovat získané znalosti, využívá mezipředmětové vztahy, pomáhá v orientaci při výběru povolání
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6. ročník
2 týdně, P

Člověk a dějiny
Očekávané výstupy
žák:

 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků

•

 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

•

 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí
hlavní historické epochy v chronologickém sledu

•

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

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Vývoj člověka, lidské rasy

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník

Výklady o českém jazyce

Počátky lidské společnosti
Očekávané výstupy
žák:

pomocí obrázků 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

•

Učivo
- člověk a lidská společnost v pravěku

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník

Výklady o českém jazyce

Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Očekávané výstupy
žák:

pomocí mapy rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací

•

podle obrázků popíše nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví

•

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci, snaží se objasnit vznik  křesťanství

•

porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické
demokracie

•

na základě obrázků nebo mapy popisuje průběh tažení
Alexadra Velikého

•

Učivo
- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
- antické Řecko a Řím - základy demokracie
- střední Evropa a její styky s antickým Středomořím
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6. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Evropa
Občanská výchova

Stát a právo

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník

Literární výchova
Hudební výchova

Poslechové činnosti

7. ročník
2 týdně, P

Křesťanství a středověká Evropa
Očekávané výstupy
žák:

popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala
v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku
států

•

porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní oblasti

•

 objasní situaci Velkomoravské  říše a vnitřní vývoj
českého státu a postavení těchto státních útvarů v
evropských souvislostech

•

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

•

 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové
myšlenky žádající reformu církve a reakci církve na tyto
požadavky

•

vymezí význam husitské tradice pro český politický a
kulturní život

•

Učivo
- nový etnický obraz Evropy
- utváření států ve východoevropském a západoevropském
kulturním okruhu a jejich vývoj
- islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci)
- Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení
v Evropě
- křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy
- struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých
vrstev
- kultura středověké společnosti - románské a gotické umění
a vzdělanost
- renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich
šíření Evropou

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Objevy a dobývání, počátky nové doby
Očekávané výstupy
žák:

 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky

•

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

•

Učivo
- zámořské objevy a počátky dobývání světa
- České země v habsburské monarchii
- třicetiletá válka, příčiny a následky

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
7. ročník

Poslechové činnosti

8. ročník
1 týdně, P

Regionální dějiny
Očekávané výstupy
žák:

popíše vývoj Lipníka v 16.-18.st. na pozadí českých dějin•

Učivo
- Lipník v 16. - 18. století

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Počátky nové doby
Očekávané výstupy
žák:

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie, parlamentarismus

•

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

•

Učivo
- Evropa - moderní vědy, průmyslová  společnost
- český stát a velmoci v 16. - 18. stol. ( Francie, Rusko,
Prusko)
- barokní kultura a osvícenectví (Evropa, Čechy)
- Marie Terezie, Josef II.
- rozvoj svět. obchodu, koloniální průnik, vznik USA
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8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímá

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Obyvatelstvo a sídla
Zemědělství

Výtvarná výchova
Dějiny

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

London
What was happening
Home and Away
Introduction
Having fun

Výtvarná výchova
Dějiny

Hudební výchova
Vokální činnosti
Poslechové činnosti

Modernizace společnosti
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 na jedné straně a rozbitím starých
společens. struktur v Evropě na straně druhé

•

 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
evropských národů

•

 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních
skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucí

•

na vybraných příkladech demonstruje základní politické
proudy

•

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa i
s důsledky, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla

•

charakterizuje soupeření mezi velmocemi, význam kolonií•

Učivo
- Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich
vliv na Evropu a svět, vznik USA
- industrializace a její důsledky pro společnost,sociální
aspekty
- národní hnutí velkých a malých národů, utváření
novodobého českého národa
- revoluce 19. století jako prostředek řešení politických,
sociálních a národnostních problémů
- politické proudy (konzervatismus, demokratismus,
socialismus), ústava, politické strany, občanská práva
- kulturní rozrůzněnost doby
- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus (2.pol. 19.st. -
prům. společ., Evropa, USA - občanská válka)

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk
8. ročník

London
Zeměpis

Obyvatelstvo a sídla
Občanská výchova

Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec
Stát a hospodářství
Stát a právo

Výtvarná výchova
Dějiny
Tradice

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
8. ročník

Dějiny
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8. ročník

Moderní doba
Očekávané výstupy
žák:

charakterizuje soupeření mezi velmocemi, význam kolonií•

Učivo
- 1. světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky
- vznik ČSR

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
8. ročník

Poslechové činnosti

9. ročník
2 týdně, P

Moderní doba
Očekávané výstupy
žák:

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky

•

 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů•
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich
nastolení v širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět, síla
totalismu a extrém. nacionalismu

•

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

•

zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její
vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí

•

Učivo
- předvečer 1. světové války, průběh
- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě
- vznik ČSR - hospodářský a politický vývoj, sociální
a národnostní problémy
- mezinárodní politická a hospodářská situace ve 20. a 30.
letech
- totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus, jejich
důsledky pro ČSR a svět
- 2. světová válka: holokaust, situace v našich zemích,
domácí a zahraniční odboj
- politické, mocenské a ekonomické důsledky války

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
9. ročník

Zeměpisná poloha a rozloha ČR
Obyvatelstvo  a sídla ČR
Hospodářství  ČR
Místní region  - Přerovsko, Haná

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
9. ročník

Dějiny
Hudební výchova

Poslechové činnosti
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9. ročník

Dějiny současnosti
Očekávané výstupy
žák:

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

•

Učivo
- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi
politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření
- vnitřní situace v zemích východního bloku (na příkladech
srovnání s charakteristikou západních zemí)
- Československo od Únorového převratu do r. 1989
- vznik ČR
- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
- problémy současnosti
- věda, technika a vzdělávání jako faktory vývoje, sport
a zábava

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Jaderná energie
Země a vesmír

Chemie
Plasty a syntetická vlákna
Chemie a společnost

Zeměpis
Zeměpisná poloha a rozloha ČR
Obyvatelstvo  a sídla ČR
Hospodářství  ČR
Regiony  ČR
Místní region  - Přerovsko, Haná

Občanská výchova
Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec
Stát a hospodářství
Stát a právo
Mezinárodní vztahy, globální svět

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
9. ročník

Dějiny

5.2  Občanská výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 1 hodina týdně. Výuka probíhá

v kmenových třídách.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo,
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Mezinárodní vztahy, globální svět

Vzdělávání je zaměřeno na postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, na orientaci žáků ve

významných okolnostech společenského života, na integraci poznatků, dovedností a zkušeností z výuky

a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje

jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně

odpovědnému jednání, formuje u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky

svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí.

Vyučování se orientuje zejména na to,

- aby si žáci utvořili ucelenou představu o mravních a právních předpokladech mezilidského soužití,

o hospodářském životě společnosti a o demokratických postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a při

řízení státu

- aby se žáci naučili posuzovat a srovnávat společenské jevy va vlastní zemi s obdobnými či odlišnými jevy

v evropském a celosvětovém měřítku, aby si utvořili představu o lokálních i globálních problémech současné

společnosti a o způsobech jejich řešení

- aby se žáci naučili orintovat v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, pracovního a občanského

života a v základních životních hodnotách

- aby si žáci osvojili dovednosti přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku, schopnost vyjadřovat

a zdůvodňovat vlastní názory, respektovat práva a názory druhých, řešit rozmanité životní situace v souladu

s vlastním svědomím

- aby žáci získali použitelné poznatky z oblasti práva, naučili se orientovat v důležitých právních otázkách

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka

- demostrace situací

- skupinová práce

- krátkodobé projekty

- besedy a výstavy

Předmětem prolínají přůřezová témata:

- OSV - obecné modely řešení problémů, poznávání sebe a druhých a jednání ve specifických situacích

- VDO- angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování

- MVK - schopnost zapojovat se do diskuze

 - EGS - osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává žákům úkoly, které umožňují volbu různých postupů, vede žáky k vlastnímu řešení úkolů, klade

otevřené otázky

- klade důraz na přiměřenost obsahu učiva, diferencuje úkoly podle úrovně žáků

- pomáhá objevit a uplatňovat individuální formy učení se, využívá práci s chybou

- vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací

- učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

- pěstuje návyky k celoživotnímu učení,vede ke vzdělávání i mimo vyučování

- umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů :

Učitel:

- využívá úlohy rozvíjející tvořivost,zařazuje metody, které vedou žáky k vlastním řešením a závěrům

- vede žáky k plánování postupů řešení podle jejich schopností

- učí žáky jak formulovat hypotézy a jak ověřovat jejich pravdivost

- rozvíjí u žáků schopnost představit si různé situace, porovnat je s obdobnými problémy a vybrat závěrečné

řešení, které jsou schopni ve skupině obhájit

Kompetence komunikativní :

Učitel:

- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci,společně s žáky vytváří zásady diskuse,navozuje příjemnou

atmosféru

- podporuje u žáků schopnost naslouchat, zaujmout stanovisko, vyjádřit myšlenky souvisle a kultivovaně

v písemném i ústním projevu

- podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit a dále využívat

Kompetence sociální a personální :

Učitel:

- umožňuje žákům podílet se vytváření pravidel skupinové práce , důsledně vyžaduje jejich dodržování

- zdůrazňuje spolupráci žáků,vede k respektování práce jiných,k ohleduplnosti ,k odpovědnosti za společně

vykonanou práci
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- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

Kompetence občanské:

Učitel:

- podporuje program bezpečné školy,pomáhá při odhalování a řešení šikany

- reflektuje ve výuce společenské dění ,přírodní dění

- vede žáky k tolerantnosti,schopnosti empatie, k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

- pomáhá žákům vybrat správné modely chování v krizových situacích,vede k ochraně zdraví

- učí žáky orientovat se v problematice ochrany životního prostředí

- vede žáky k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

- pěstuje u žáků význam kulturního i historického dědictví

- podporuje nadané žáky v oblasti umění,kultury,sportu

Kompetence pracovní:

Učitel:

- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů,techniky a vybavení,k udržování pořádku na

pracovišti

- vytváří u žáků pracovní návyky,dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti,využívá mezipředmětové vztahy

- pomáhá žákům v orientaci jejich budoucího povolání

6. ročník
1 týdně, P

Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy
žák:

na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů v rodině, ve škole , v obci

•

objasní potřebu tolerance ve společnosti,respektuje
odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí

•

Učivo
- naše škola - život ve škole, práva a povinnosti žáků,
společná pravidla a normy, vklad vzdělání pro život
- naše obec - důležité instituce, zajímavá a pamatná místa,
významní rodáci, ochrana kulturních památek, přírodních
objektů a majetku
- naše vlast - zajímavá a pamatná místa, co nás proslavilo,
významné osobnosti, státní svátky, významné dny, pověsti
o počátcích českého národa

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Vztahy mezi lidmi
Zdravý životní styl
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6. ročník

Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy
žák:

posoudí vliv  osobních  vlastností na dosahování
individuálních i společných cílů

•

rozpoznává projevy záporných  vlastností  u sebe  i u
druhých  lidí, kriticky  hodnotí a vhodně  koriguje své
chování  a jednání

•

Učivo
- podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,lidská setkání,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání, poznávání
a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení;
- osobní rozvoj - životní cíle a plány
- moje rodina, uspořádání bytu, funkce rodiny, náhradní
rodinná výchova, manželství a rodičovství, volný čas, denní
rytmus

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Vztahy mezi lidmi
Zdravý životní styl

Stát a právo
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
uvědomuje si rizika jejich porušování

•

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých
lidí

•

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný
čin, uvede jejich příklady

•

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů

•

zaujímá tolerantní postoj k národnostním menšinám a
etnickým skupinám

•

Učivo
- radnice a obecní zastupitelstvo, národnostní menšiny

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
6. ročník

Nejstarší civilizace. Kořeny
evropské kultury

Globální problémy současnosti
Očekávané výstupy
žák:

uvede některé  problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné
důsledky pro život lidstva

•

Učivo
- domov a jeho přírodní okolí

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Stát a hospodářství
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje zásady hospodárnosti, objasní vlastní způsob
zacházení s penězi  a  se svým i svěřeným majetkem

•

Učivo
- rodinný rozpočet, osobní rozpočet, hospodaření s penězi
a se svým a svěřeným majetkem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
1 týdně, P

Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy
žák:

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby
jejich používání

•

zhodnotí nabídku  kulturních institucí a cíleně z ní  vybírá
akce, které ho zajímají

•

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

•

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,
případné neshody s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem

•

Učivo
- naše vlast - státní symboly 
- kulturní život - rozmanitost kulturních projevů, kulturní
hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce, masová kultura,
prostředky masové komunikace, masmédia
- lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi,
rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská
solidarita, pomoc lidem
v nouzi, potřební lidé ve společnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference
Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy
žák:

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při
dosahování cílů a překonávání překážek

•

rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností
u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje
své chování a jednání

•

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

•

Učivo
- podobnost a odlišnost lidí - projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání, osobní vlastnosti, dovednosti
a schopnosti, charakter
vrozené, předpoklady, osobní potenciál
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání, poznávání
a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, adaptace na životní
změny, sebezměna

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Stát a hospodářství
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich
příklady

•

dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní
způsob zacházení s penězi a se svým i svěřeným
majetkem

•

Učivo
- majetek, vlastnictví - formy vlastnictví, hmotné a duševní
vlastnictví,  jejich ochrana, hospodaření s penězi, majetkem
a různými formami vlastnictví

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Stát a právo
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech
porovná jejich znaky

•

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci
ČR

•

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých
lidí

•

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
uvědomuje si rizika jejich porušování

•

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný
čin, uvede jejich příklady

•

Učivo
- právní základy státu - znaky státu, typy a formy státu,
státní občanství ČR, Ústava ČR, složky státní moci, jejich
orgány a instituce
- státní správa a samospráva - orgány a instituce státní
správy a samosprávy, jejich úkoly, význam a formy voleb do
zastupitelstev
- lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Mezinárodní vztahy, globální svět
Očekávané výstupy
žák:

uvede některé globální problémy současnosti, popíše
jejich hlavní příčiny a možné důsledky pro život lidstva

•

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede
příklady možných projevů na lokální úrovni - v obci,
regionu

•

Učivo
- významné globální problémy, způsob jejich řešení

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, P

Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy
žák:

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých životních situacích, případné neshody s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem

•

vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situacích ohrožení

•

zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje

•

kriticky přistupuje k mediálním informacím•

Učivo
-vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy, mezilidská
komunikace, konflikty v mezilidských vztazích, problémy
lidské nesnášenlivosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy
Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
8. ročník

Zaměstnání
Dějepis

Modernizace společnosti
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8. ročník

Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy
žák:

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování osobních i
společných cílů, objasní význam vůle na dosažení cílů a
překonávání překážek

•

rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u
sebe i u druhých lidí, vhodně koriguje své chování a
jednání

•

popíše, jak lze kultivovat charakterové  a volní vlastnosti,
překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru

•

Učivo
- podobnost a odlišnost lidí - projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání, osobní vlastnosti, dovednosti
a schopnosti,
charakter, vrozené předpokladym, osobní potenciál
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,poznávání
a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
odobních hodnot, sebehodnocení sebehodnocení,
stereotypy v posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, žívotní perspektiva,
adaptace na životní změny, sebezměna, význam motivace,
aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
8. ročník

Volba profesní orientace
Přírodopis

Řízení organismu
Rozmnožování a vývoj jedince

Dějepis
Modernizace společnosti

Stát a hospodářství
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje zásady hospodárnosti, objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem

•

objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního
vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání

•

Učivo
- majetek,vlastnictví - hospodařenía penězi, majetkem
a různými formami vlastnictví

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
8. ročník

Možnosti vzdělávání
Dějepis

Modernizace společnosti

Stát a právo
Očekávané výstupy
žák:

přiměřeně uplatňuje svá práva  a respektuje práva
druhých lidí

•

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
uvědomuje si rizika jejich porušování

•

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný
čin

•

Učivo
- lidská práva - základní lidská práva, práva dítětě, jejich
ochrana, úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech,
poškozování lidských práv, šikana, diskriminace

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
8. ročník

Modernizace společnosti
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8. ročník

Mezinárodní vztahy, globální svět
Očekávané výstupy
žák:

uvede  některé globální problémy současnosti, vyjádří  na
ně svůj  osobní názor  a popíše jejich  hlavní příčiny  i
možné  důsledky  pro život lidstva

•

objasní souvislost  globálních  a lokálních   problémů,
uvede příklady  možných  projevů  a způsobů řešení
globálních problémů  na lokální  úrovni - v obci, regionu

•

Učivo
- globalizace - projevy, klady a zápory, významné globalní
problémy, způsoby jejich řešení

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Politické rozdělení světa
Přírodopis

Vývoj člověka, lidské rasy

9. ročník
1 týdně, P

Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozpoznává  netolerantní, rasistické, xenofobní  a
extremistické projevy v  chování  lidí

•

na příkladech doloží  význam vzájemné solidarity  mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může pomáhat lidem v
nouzi a v situacích ohrožení

•

aktivně  vystupuje proti vandalskému chování•
vyjádří svůj postoj k působení  propagandy a reklamy  na
chování lidí

•

Učivo
- lidská setkání - lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi
- vztahy mezi lidmi - mezilidská komunikace, konflikty
v mezilidských vztazích
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost, svoboda
a vzájemná závislost, pravidla chování, dělba práce
a činností, výhody spolupráce lidí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
9. ročník

Základy ekologie
Dějepis

Dějiny současnosti
Pracovní výchova

Podnikání
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9. ročník

Člověk jako jedinec
Očekávané výstupy
žák:

posoudí vliv osobních vlasnostích při dosažení
individuálních  i společných cílů, objasní význam  vůle  při
dosažení  cílů  a překonávání  překážek

•

rozpoznává projevy  záporných charakterových  vlastností
u sebe i u druhých lidí, vhodně koriguje své chování a
jednání

•

popíše, jak lze korigovat charakterové a volní vlastnosti,
rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru

•

Učivo
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní perspektiva,
adaptace na životní změny, sebezměna, význam motivace,
aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Dějiny současnosti
Pracovní výchova

Střední školy a učiliště
Podnikání

Stát a hospodářství
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje zásady hospodárnosti, objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi  a se svým i svěřeným majetkem

•

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
nabízejí

•

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu  a do
kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady
dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
občané

•

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb,
uvede příklady jejich součinnosti

•

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu

•

Učivo
- peníze - funkce a podoby peněz, formy placení, rozpočet
státu, význam daní
- výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost
- principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh,
podstata fungování trhu, nejčastější právní formy podnikání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Dějiny současnosti
Pracovní výchova

Trh práce
Podnikání

Matematika
Finanční matematika

Stát a právo
Očekávané výstupy
žák:

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých
lidí

•

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
uvědomuje si rizika jejich porušování

•

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů -
vlastnictví, pracovní poměr, manželství

•

provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky,
uvede příklady některých smluv upravujících
občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě, oprava
či pronájem věci

•

Učivo
- právní řád České republiky - význam a funkce právního
řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů,
právní norma, předpis, publikování právních předpisů
- protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání,
trestní postižitelnost
- právo v každodenním životě - význam právních vztahů,
styk s úřady
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9. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Dějiny současnosti

Mezinárodní vztahy, globální svět
Očekávané výstupy
žák:

uvede některé globální  problémy  současnosti ,vyjádří na
ně  svůj osobní  názor a popíše  jejich hlavní příčiny i
možné důsledky  pro život lidstva

•

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů•
 popíše vliv  začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů,uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich uplatňování

•

uvede některé významné mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má vztah ČR, popíše výhody
spolupráce mezi státy

•

uvede příklady některých projevů globalizace, porovná
jejich klady a zápory

•

uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní
postoj ke způsobům jeho potírání

•

Učivo
- evropská integrace - podstata, význam, výhody, Evropská
unie a ČR
- mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody,
významné mezinárodní organizace (EU, NATO, OSN aj.)
- globalizace - projevy, klady a zápory, významné globální
problémy, způsoby jejich řešení

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Dějiny současnosti
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5.1  Hudební výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

1 1 1 1 1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1 1 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět hudební výchova je vyučován jako samostatný předmět v 1. až 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka

probíhá v kmenových třídách.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti,

Poslechové činnosti

Vzdělávání v předmětu hudební výchova :

- vede k ochraně a hledání krásy v sobě a kolem sebe

- směřuje k chápání tradic

- učí k úctě k lidové písni a tanci

Formy a metody práce se užívají podle chrakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka (jednoduché hudební nástroje)

- skupinová práce

- návštěva hudebních vystoupení a koncertů

Předmět hudební výchova souvisí s těmito předměty:

český jazyk - lidové nářečí a folklor

matematika - využití číslic v hudební teorii

cizí jazyk - seznámení s kulturou jiných národností

Předmětem prolínají průřezová témata:

- MKV: lidské vztahy

- OSV: psychohygiena, mezilidské vztahy, poznávání lidí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel:

- vede k porozumění obecně používaných termínů v oblasti hudební

- vede k umožnění prožitků z hudebních vystoupení

Kompetence k řešení problémů:

Učitel:

- vede k uvážlivému hodnocení hudebního díla

- vede k estetickému prožívání

Kompetence komukativní:

Učitel:

- využívá lidová nářečí a vnímá ho v písni

- učí žáky vnímat estetické prožitky druhých

Umění a kultura
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- poskytuje prostor k vlastnímu kulturnímu projevu

Kompetence sociální a personální:

Učitel:

- vysvětluje zásady chování na kulturních akcích

- předvede dětem na příkladech nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování

- posiluje sebedůvěru

Kompetence občanská:

Učitel:

- vysvětluje respektování našich tradic

- buduje smysl pro kulturu

- vede žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění

Kompetence pracovní:

Učitel:

- objasňuje žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby

1. ročník
1 týdně, P

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje zvuky, tóny (dlouhé, krátké, hluboké, vysoké,
silné, slabé, pomalé, rychlé, veselé, smutné)

•

rozlišuje hlas mužský, ženský a dětský•
dokáže rozlišit hudbu vokální a instrumentální•
správně dýchá, vyslovuje•

Učivo
- nácvik písní lidových a umělých dle výběru učitele

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

dokáže zahrát jednoduchý doprovod na orffovské rytmické
nástroje

•

dokáže napodobit rytmus a melodii•

Učivo
- užívá Orffovy nástroje
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1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje zvuky, tóny (dlouhé, krátké, hluboké, vysoké,
silné, slabé, pomalé, rychlé, veselé, smutné)

•

rozlišuje hlas mužský, ženský a dětský•
pohybuje se podle hudby•

Učivo
- základní taneční kroky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Tělesná výchova
Gymnastika

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

pozná ukolébavku, pochod•

Učivo
- seznámí se s vybranými skladbami klasiků dle CD SPN

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

2. ročník
1 týdně, P
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2. ročník

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozliší melodii stoupavou, klesavou, sleduje melodii v
notovém zápisu

•

pozná lidovou a uměle vytvořenou píseň•
umí zesilovat, zeslabovat, zrychlovat, zpomalovat a
opakovat melodii

•

dokáže rozlišit takt 2/4 a 3/4•
pozná kánon a zvládne jej•
dokáže zahrát jednoduchý doprovod na orffovské rytmické
nástroje

•

pohybuje se podle hudby•
poznává zvuky různých hudebních nástrojů•

Učivo
- nácvik písní lidových a umělých dle výběru učitele

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozliší melodii stoupavou, klesavou, sleduje melodii v
notovém zápisu

•

pozná lidovou a uměle vytvořenou píseň•
umí zesilovat, zeslabovat, zrychlovat, zpomalovat a
opakovat melodii

•

dokáže rozlišit takt 2/4 a 3/4•
pozná kánon a zvládne jej•
dokáže zahrát jednoduchý doprovod na orffovské rytmické
nástroje

•

pohybuje se podle hudby•
poznává zvuky různých hudebních nástrojů•

Učivo
- užívá Orffovy nástroje
- příprava na psaní houslového klíče

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozliší melodii stoupavou, klesavou, sleduje melodii v
notovém zápisu

•

pozná lidovou a uměle vytvořenou píseň•
umí zesilovat, zeslabovat, zrychlovat, zpomalovat a
opakovat melodii

•

dokáže rozlišit takt 2/4 a 3/4•
pohybuje se podle hudby•

Učivo
- rytmická říkadla, hra na hudební ozvěnu
- hra na melodii stoupavou a klesavou
- orientace v prostoru
- pohybové vyjádření hudby
- základní taneční kroky
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2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Tělesná výchova
Gymnastika

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozliší melodii stoupavou, klesavou, sleduje melodii v
notovém zápisu

•

dokáže rozlišit takt 2/4 a 3/4•
poznává zvuky různých hudebních nástrojů•

Učivo
- seznámí se s vybranými skladbami klasiků dle CD SPN

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

3. ročník
1 týdně, P

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje melodii živou, rozvážnou, postupující v krocích a
skocích a melodii lomenou

•

r
rozliší motiv,předvětí,závětí•

dokáže rozlišit hudbu k slavnostním příležitostem•
rozliší orchestr - sólo•
pozná noty c1, d1, f1, g1, a1, notu celou a pomlku
půlovou

•

dokáže rozlišit takt 4/4•
odlišuje menuet od hudby populární•
správně dýchá,vyslovuje•

Učivo
- nácvik písní lidových a umělých dle výběru učitele
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3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Anglický jazyk
Audioorální kurz
Hello

Výtvarná výchova
Svět dětské fantazie

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

 dokáže zahrát jednoduchý doprovod na orffovské
rytmické nástroje

•

Učivo
- improvizace na Orffovy nástroje
- taktování 2/4 takt, sledování notového zápisu, hudba
slavnostní nebo populární, hudebně vyjadřovací prostředky
- melodie, rytmus, nástroje
- psaní houslového klíče

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje melodii živou, rozvážnou, postupující v krocích a
skocích a melodii lomenou

•

pohybuje se podle hudby•

Učivo
- dvoudobá chůze a krok, mazurka, ukázky hudebních
nástrojů
- hudební otázka a odpověď, rytmus, hry s říkadlem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Tělesná výchova
Gymnastika

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje melodii živou, rozvážnou, postupující v krocích a
skocích a melodii lomenou

•

dokáže rozlišit hudbu k slavnostním příležitostem•
rozliší orchestr - sólo•
poznává zvuky různých hudebních nástrojů•

Učivo
- seznámí se s vybranými skladbami klasiků dle CD SPN
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3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

4. ročník
1 týdně, P

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

zazpívá dvojhlas, stupnici  C dur•
správně dýchá, vyslovuje, váže tóny•

Učivo
- nácvik písní lidových a umělých dle výběru učitele

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Výtvarná výchova
Svět dětské fantazie

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

pozná předvětí, závětí, téma•
dokáže rozlišit noty osminovou s tečkou,čtvrťovou s
tečkou,G klíč, noty h1,c2,d2

•

dokáže zahrát jednoduchý doprovod na orffovské rytmické
nástroje

•

Učivo
- zesilovat, zeslabovat, ukončená, neukončená melodie,
doprovod písní na Orffovy nástroje
- tonina dur, dělení hudebních nástrojů, dvojhlas, čtvrťová
nota s tečkou
- lidová a umělá píseň
- dělení hudebních nástrojů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti
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4. ročník

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

správně dýchá, vyslovuje, váže tóny•
dokáže zahrát jednoduchý doprovod na orffovské rytmické
nástroje

•

pohybuje se podle hudby•

Učivo
- kánon, valčík, pohybový doprovovod k písním, rytmický
doprovod k písním

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Tělesná výchova
Gymnastika

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

pozná polku a epizody ze života skladatelů•
poznává zvuky různých hudebních nástrojů•
seznámí se s hudebními skladateli B. Smetanou a A.
Dvořákem

•

Učivo
- seznámí se s vybranými skladbami klasiků dle CD SPN

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

5. ročník
1 týdně, P

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

správně dýchá, vyslovuje, váže tóny, zazpívá českou
hymnu

•

Učivo
- nácvik písní lidových a umělých dle volby učitele
- hlasitost zpěvu a hry
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5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Anglický jazyk
Hello again
Sports time
What´ s in the house
A sunny day

Výtvarná výchova
Svět dětské fantazie

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

správně dýchá, vyslovuje, váže tóny, zazpívá českou
hymnu

•

dokáže zahrát jednoduchý doprovod na orffovské rytmické
nástroje

•

Učivo
- dirigent, sbormistr, kapelník, hudební part, partitura
- opera, opereta, muzikál, balet
- rozbor české hymny, sólista, sbor
- notová osnova, pomocné linky
- doprovod na orffovské hudební nástroje

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

pohybuje se podle hudby•

Učivo
- hudební doprovod - metrum, takt, rytmus

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Poslechové činnosti

Tělesná výchova
Gymnastika

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

seznamuje se s epizodami ze života skladatelů•
seznámí se s hudebními skladateli J.S.Bachem,
W.A.Mozartem, L.Janáčkem, V.Novákem

•

Učivo
- seznámí se s vybranými skladbami klasiků dle CD SPN
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5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

6. ročník
1 týdně, P

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

je seznámen s pravidly hlasové hygieny•
rozšiřuje si hlasový rozsah, je schopen transpozice•
rozvíjí si svůj hudební sluch a představivost•
dovede se orientovat v hudebním prostoru a analyzovat
hudební skladbu

•

zdokonaluje se v orientaci v notovém zápise•
rozpozná noty celé, půlové, čtvrťové, osminové a
šestnáctinové, pozná pomlky

•

orientuje se v tónině C dur, vyjmenuje ji, zapíše v notách•
využívá získané vědomosti a dovednosti z předchozího
ročníku

•

zná pojem interval, dokáže vyjmenovat intervaly,
charakterizovat je

•

ví, co je lidová píseň, zná rozdíl mezi písní lidovou a
umělou

•

dokáže vysvětlit pojem akord (kvintakord), rozpoznat
akord v notovém zápise

•

zná základní obraty kvintakordu•
je seznámen s pojmem píseň•

Učivo
- intonační cvičení - vzestupná a sestupná řada tónů,
intonace stupnice C-dur
- rozdíl dur a moll
- akord - terciová stavba
- vánoční koledy a zvyky
- zpěv lidových a umělých písní, práce s notovým zápisem
- říkadlo, píseň - rytmické hádanky
- vlastní pěvecký projev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník

Literární výchova
Výtvarná výchova

Lidové tradice

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti
při hudebních aktivitách

•

je schopen pohybové improvizace•
je schopen nástrojové reprodukce jednoduchých melodií•
je schopen pohybového doprovodu znějící hudby
(taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění)

•

zdokonaluje se v orientaci v notovém zápise•
zná  pojmy- melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva,
kontrast a gradace

•

odhaluje vzájemné souvislosti rytmu řeči a hudby, využívá
rytmických zákonitostí při vokálním projevu

•

zná pojem křížek, béčko, odrážka•
zná pojem partitura, part•
dokáže se orientovat v jednoduché partituře•
zná pojem variace•
umí vnímat variace v hudebních ukázkách•
rozpozná jednotlivé formy u poslechových skladeb•
dokáže popsat odlišnosti jednotlivých forem•

Učivo
- reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou
dobu taktu
- rytmické hádanky, rytmické ozvěny, hra na tělo
- rytmické hudební formy - pochod, polka, valčík
- analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma
- tvoření jednoduchých partitur pro Orffovy nástroje
- notový zápis - stupnice, posuvná znaménka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

dokáže popsat prvky baletu, zná nejvýznamnější
představitele

•

je schopen popsat pantomimu, její projev- mimika,
gestika,...

•

dokáže sám zrealizovat jednoduchou pantomimu•
popíše prvky, kterými se  výrazový tanec vyznačuje•
je schopen zrealizovat jednoduchou ukázku výrazového
tance

•

Učivo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova
6. ročník

Gymnastika

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

dokáže definovat pojmy- sólo, duo, trio, kvarteto...,
rozpoznat tyto pojmy prakticky u poslechových skladeb

•

umí vnímat variace v hudebních ukázkách•
zná časovou posloupnost a význam jednotlivých forem•
rozpozná jednotlivé formy u poslechových skladeb•
dokáže popsat odlišnosti jednotlivých forem•
zná historii opery, její vznik a význam•
dokáže vysvětlit jednotlivé části opery a rozpoznat tyto
části v hudební ukázce

•

zná jména nejznámějších světových tvůrců oper•
ví, jak opereta vznikla, zná její základní prvky a
nejvýznamnější představitele

•

dokáže popsat vznik a význam muzikálu, jeho prvky•
zná pojem revue, dokáže popsat význam a prvky
hudebního revue

•

zná pojem Osvobozené divadlo, jména Jaroslav Ježek,
Jiří Voskovec a Jan Werich

•

je seznámen s pojmem česká opera, dokáže srovnat
českou a světovou operu

•

zná nejvýznamnější představitele české opery•
vypráví o založení ND, uvede základní letopočty•
zná význam ND- pojem vlastenectví, národní hrdost...•
dokáže pojmenovat, popsat a zařadit do časové
posloupnosti příklady hudebních forem patřící do této
kategorie

•

zná a dokáže popsat pojem melodram•
pozná melodram v hudební ukázce•
zná nejznámější tvůrce melodramu•

Učivo
- poznávání hudebních nástrojů, rozdělení do skupin
- hudební nástroje v lidové hudbě
- píseň lidová, umělá
- vokální a instrumentální skladba
- melodram, muzikál, opereta, hudební revue
- opera - nově vznklá hudební forma, cizí i česká
- symfonie
- koncert

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Dějepis
6. ročník

Nejstarší civilizace. Kořeny
evropské kultury

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
1 týdně, P

 224
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.1  Hudební výchova

7. ročník

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

dokáže vysvětlit pojem lidová píseň•
je schopen vyjmenovat a popsat základní druhy lid. písní
(ukolébavka, písně obřadů a oslav, koledy, vojenské
písně, kramářská píseň, milostná píseň, pracovní píseň)

•

ví, jak vzniká hlas a jak s ním má pracovat•
zná pravidla hlasové hygieny•

Učivo
- lidové a umělé písně: dymamika, melodie, rytmus
- výběr písní různých období
- kánon jednoduchý
- lidský hlas, hlasová hygiena
- interpretace písní

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

zná řady durových a mollových stupnic, jejich
předznamenání

•

dokáže vysvětlit pojmy homofonie, polyfonie, kánon a
fuga, srovnat je, rozlišit v hudební ukázce

•

zná základní druhy taktů•
dokáže dirigovat v základních taktech•
je schopen dynamiky v písni•
zná historii hudebních přehrávačů a nosičů až po
současnost

•

zná pojem interpret•

Učivo
- stupnice durové -mollové( rozdíl)
- rytmické doprovody k tanci
- tempo, dynamika
- hudební přehrávače a nosiče
- interpret a jeho místo

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

dokáže vysvětlit pojem etnika, etnografie•
je schopen popsat rozdíly jednotlivých etnických skupin•
vštěpuje si národní hrdost a zároveň získává povědomí o
tradicích a zvycích ostatních národů

•

dokáže vysvětlit spojitost mezi hudbou a drogou,
uvědomuje si negativní dopad drog na hudbu

•

zná příklady z historie (Hippies, 90.léta)•
zná pojem acid rock•
je seznámen s představiteli (Jim Morrison, Jimi Hendrix,
Elvis Presley, Kurt Cobain,...) a následky drog na ně

•

dokáže vysvětlit pojem tanec•
je schopen popsat a srovnat proměny tance od historie po
současnost

•

pozná jednotlivé druhy tanců v hudební ukázce•
vysvětlí pojem pantomima•
je schopen jednoduché dramatizace pantomimy•
zná nejznámější představitele pantomimy•
vysvětlí pojem lidový tanec•
srovná lidový tanec s lidovou písní•
vysvětlí pojem balet•
zařadí balet do časového období•
zná představitele baletu•
zná pojem výrazový tanec, dokáže srovnat s ostatními
druhy tanců

•

zná pojem společenský tanec•
dokáže rozpoznat a popsat nejznámější druhy
společenských tanců

•

Učivo
- hudba- zpěv a drogy
- dirigent
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění,
choreografie
- polka, valčík, mazurka, lidové tance
- moderní tance - pantomima, balet, výrazový tanec,
společenské tance
- taneční projev, pohyb

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví
7. ročník

Zdravý životní styl
Tělesná výchova

Gymnastika

přesahy z učebních bloků:

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

zná pojem koncert, jeho základní prvky a části•
vysvětlí pojmy sonáta a sonátová forma, srovná je•
dokáže je rozeznat v hudební ukázce•
zná pojem symfonie, symfonická báseň•
dokáže je popsat a srovnat, pozná v hud. ukázce•
vyjmenuje nejznámější představitele symfonie a
symfonické básně

•

vysvětlí pojmy duchovní a světská hudba, kantáta a
oratorium

•

dokáže vyjmenovat příklady duchovní a světské hudby,
pozná v hudební ukázce

•

dokáže popsat vznik a význam muzikálu, jeho prvky a
druhy

•

zná historii muzikálu- Broadway•
zná pojmy- nadání, genialita, virtuozita, inspirace, dokáže
je srovnat

•

Učivo
- pochod, tanec, vážná hudba k poslechu
- výběr poslechových skladeb různých období
- baroko - Bach- kantáta, oratorium, kánon, fuga, koncert
- klasicismus - Mozart, Beethoven, Vivaldi - sonáta,
sonátová forma
- symfonie, symfonická báseň
- romantismus - Smetana, Dvořák
- opera
- muzikál -světový, český
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
7. ročník

Literární výchova
Dějepis

Objevy a dobývání, počátky nové
doby

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, P

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

je seznámen s původem hudby•
zná pojem- magická funkce hudby•
dokáže seznámit své spolužáky se svou oblíbenou
skupinou současnosti- zařadí do žánru

•

dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu•

Učivo
- hlasová a rytmická cvičení
- intervaly
- zpěv lidových a umělých písní
- orientace v notovém záznamu
- reprodukce tónů
- vlastní hlasový projev
- transpozice
- srovnání písní lidových a hudby folkové
- tradicionály, spirituály, americké lidové písně, rockové
písně

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
8. ročník

Literární výchova
Dějepis

Počátky nové doby
Výtvarná výchova

Tradice

přesahy z učebních bloků:

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

vyjadřuje rytmus hrou na tělo, rytmické nástroje•

Učivo
- doprovody na rytmické hudební nástroje
- synkopický rytmus, blues, swing
- záznamy notové i jiné moderní metody (programy)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy•

Učivo
- taneční kroky k populární a rockové hudbě
- pohybové vyjádření hudby
- opakování - polka, valčík, mazurka
- seznámení - jive, cha-cha
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

zná nejstarší hudební památku- Seikilovu píseň•
dokáže popsat jednotlivé starověké kultury a jejich
význam pro dějiny hudby (Řecko, Řím,...)

•

zná umělecký sloh Gotika•
ví, co je Gregoriánský chorál•
zná pojmy- jokulátoři, truvéři, trubadůři, minnesangři•
vysvětlí pojem polyfonie•
časově zařadí renesanci•
vysvětlí pojem vokální polyfonie•
zná představitele- Orlando di Lasso, Giovanni da
Palestrina

•

uvede typické znaky baroka•
časově zařadí období baroka•
zná pojmy- opera, kantáta, oratorium, suita, koncert, fuga•
zná představitele- C. Monteverdi, J.S. Bach, G.F. Handel•
časově zařadí období klasicismu•
uvede typické prvky klasicismu•
vysvětlí pojem symfonie, sonátová forma•
zná představitele- J. Haydn, W.A. Mozart, L. van
Beethoven

•

uvede typické prvky romantismu, časově zařadí•
zná představitele- F. Chopin, G. Verdi, F. Schubert, F.
Liszt, P.I. Čajkovskij

•

uvede typické prvky pozdního romantismu•
zná představitele- R. Strauss•
zná pojem imprese, souvislost s výtvarným uměním•
uvede typické prvky impresionismu•
zná představitele- C. Debussy•
zná typické prvky expresionismu•
zná představitele- I. Stravinskij, Bela Bartók, S. Prokofjev,
G. Gershwin

•

časově zařadí jazz•
porovná jazz s vážnou hudbou•
vypráví o vzniku jazzu, o hudbě černochů, proměnách
jazzu

•

zná představitele- L. Armstrong, F. Sinatra, E.
Fitzgeraldová

•

časově zařadí období rock´n´rollu, popíše jeho prvky•
zná představitele- Bill Haley, Elvis Presley•
popíše vznik a vývoj rocku•
zná představitele- The Beatles, Rolling Stones, Jimi
Hendrix

•

zná pojmy- hard rock, art rock, pop rock, disco, punk,
nová vlna, heavy metal, rap, hip hop, house music

•

dokáže seznámit své spolužáky se svou oblíbenou
skupinou současnosti- zařadí do žánru

•

Učivo
- světová hudba artificiální - vývojová období
- světová hudba nonartificiální - vývojová období
- pravěk, starověk - vývojová období ( Seikilova píseň)
- stredověk, gotika - chorál, rytířské písně
- renesance -polyfonie
- baroko, klasicismus, romantismus - hlavní znaky, formy,
představitelé
- hudba 20.století - nové netradiční směry
- USA - počátky jazzu
- 30. a 40. léta - vývoj jazzu a moderní populární hudby,
swing
- 50. léta - rock and roll, country a western
- 60. léta - rock a pop Anglie
- 70. a 80. léta - rock a pop
 

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků:

Dějepis
8. ročník

Počátky nové doby
Moderní doba

Výtvarná výchova
Dějiny

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

9. ročník
1 týdně, P

Vokální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

vypráví o Osvobozeném divadle, zná J.Ježka,
J.Voskovce, J.Wericha

•

zná pojem- trampská píseň, folk, country and western•
je seznámen se skupinami- Rangers, Greenhorns,
Spirituál kvintet

•

zná pojem- divadlo malých forem•
zná představitele- J.Suchý, J.Šlitr•
zná divadlo Na zábradlí, Semafor•
je seznámen s představiteli- Sputnici, Olympic, Juventus,
Miki Volek, Petr Novák, Pavel Novák

•

zná jednutlivé hudební žánry ( folk a country, pop music,
hard rock, art rock, punk, reggae, heavy metal) a jejich
nejznámější představitele

•

zná nejznámnější skupiny a zpěváky 90.let•
dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu•
respektuje dynamiku arytmus•
poznává melodie písní různých období•

Učivo
- opakování učiva z minulých ročníků
- opakování lidových a umělých písní s důrazem na melodii,
rytmus a dynamiku
- hlasová a rytmická cvičení
- orientace v notovém záznamu
- seznámení s písněmi různých období české hudby
- zpěv písní z oblasti jazzové a swingové
- seznamení s písní trampskou
- divadla malých forem - písně Suchý, Šlitr, Semafor
- písně období big beatu
- písně populární hudby - 70. až 90. léta
- písně folkové

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
9. ročník

Literární výchova

přesahy z učebních bloků:

Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy
žák:

porovnává zvukové možnosti v minulosti a dnes•

Učivo
- procvičování a opakování z předešlých ročníků
- seznámení s nahrávací technikou a technikou v hudbě
- hudební záznamy v hudbě 20.století ( elektronický
záznam)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

vyjadřuje pohybem hudbu, směr melodie, metrum, tempo,
dynamiku

•

Učivo
- hudební výrazové prostředky( tanec i pohybové vyjádření
hudby)
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
žák:

je seznámen s nejstaršími památkami naší hudby•
vypráví o Gregoriánském chorálu•
zná píseň- Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave•
časově zařadí období Husitského hnutí, popíše období•
zná pojem- chorály•
vypráví o Jistebnickém kancionálu•
zná píseň Ktož jsú boží bojovníci•
časove zařadí období české renesance, popíše hlavní
rysy

•

vysvětlí pojem vícehlas•
zná představitele-K. Harant z Polžic a Bezdružic, J.
Campanus Vodňanský

•

časově zařadí české baroko, popíše hlavní rysy•
srovná české baroko se světovým barokem•
zná představitele- A. Michna z Otradovic, P.J.
Vejvanovský, J.D. Zelenka

•

časově zařadí český klasicismus•
zná představitele- J.V. Stamic, J. Mysliveček, J.J. Ryba•
časově zařadí český romantismus, popíše jej•
zná představitele- B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich•
zná F. Škroupu, zazpívá českou hymnu•
je seznámen s hymnami ostatních států•
vypráví o Národním divadle, zná nejdůležitější letopočty•
zná představitele- L. Janáček, B. Martinů, J.Suk, V. Novák•
časově zařadí český jazz, popíše jeho prvky a srovná se
světovým jazzem

•

zná představitele- R.A.Dvorský, K.Vlach, G.Brom•
vypráví o Osvobozeném divadle, zná J.Ježka,
J.Voskovce, J.Wericha

•

zná pojem- trampská píseň, folk, country and western•
je seznámen se skupinami- Rangers, Greenhorns,
Spirituál kvintet

•

zná pojem- divadlo malých forem•
zná představitele- J.Suchý, J.Šlitr•
zná divadlo Na zábradlí, Semafor•
je seznámen s představiteli- Sputnici, Olympic, Juventus,
Miki Volek, Petr Novák, Pavel Novák

•

zná jednutlivé hudební žánry ( folk a country, pop music,
hard rock, art rock, punk, reggae, heavy metal) a jejich
nejznámější představitele

•

vypráví o 90.létech u nás•
zná pojmy- techno hudba, muzikál, hip hop, rock, punk
rock, skinheads

•

zná nejznámnější skupiny a zpěváky 90.let•

Učivo
- česká hudba artificiální - vývoj
- česká hudba - nonartificiální - vývoj
- počátky hudebních dějin od 11.století
- přestavitelé a ukázky české hudební: renesance, baroka,
klasicismu, romantismu
- Národní divadlo
- 20.století - vážná hudba, formy, skladatelé
- česká populární hudba od doby národního obrození
- česká  trampskápíseň
- divadla malých forem -Suchý, Šlitr
- písně období big beatu
- interpreti populární a folkové hudby
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9. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
9. ročník

Literární výchova
Dějepis

Moderní doba
Výtvarná výchova

Grafika
Dějiny

přesahy z učebních bloků:

5.2  Výtvarná výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

1 1 1 2 2

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 1 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět v 1.až 9. ročníku.V 1.až 3.roč.se vyučuje

1 hodina týdně.Ve 4. a v 5. ročníku 2 hodiny týdně.V 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně a v 8. a 9. ročníku 1 hodina

týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborné učebně výtvarné výchovy.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity, Ověřování

komunikačních účinků,

Vzdělávání v přemětu výtvarná výchova:

- vede k estetickému cítění

- vede ke vnímání různých věcí

- vede k vnímání a respektování lidových tradic a zvyků

- připravuje se na využití dekorativních prvků v praxi

- pozoruje přírodu a dovede ji výtvarně ztvárnit

 Z organizačních důvodů mohou být vytvářeny skupiny žáků různých ročníků, v tomto případě může docházet

k plnění osnov jednotlivých ročníků postupně, tak aby byly splněny všechny výstupy v průběhu 2.stupně.

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce

- návštěvy výstav

- individuální tvorba

Předmět výtvarná výchova úzce souvisí s ostatními předměty:

- ilustrace učebnic, vytváření jednoduchých prostorových objektů

- rozlišování barevných kontrastů

- využití barevnosti přírodních objektů

- proporcionalita lidského těla

Předmětem prolínají průřezová témata :

- EV : vztah člověka k přírodě a kulturnímu dědictví

- OSV: sebepoznán,psychohygiena,kreativita

- MV: práce v realizačním týmu

- MKV: kulturní diference, etnický původ, multikulturalita

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků:

Kompetence k učení:
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Učitel:

- vede žáky k orientaci ve výtvarné oblasti a estetickému cítění

- vede žáky k prožitku v oblasti umění a kultury

Kompetence k řešení problému:

Učitel:

- vede žáky k uvážlivému hodnocení v oblasti umění

Kompetence komunikativní:

Učitel:

- ukazuje žákům přínos různého hodnocení estetického prožitku

- poskytuje prostor k vlastnímu uměleckému projevu

Kompetence sociální a personální:

Učitel:

- buduje zásady chování na kulturních akcích

- ukazuje potřebu spolupráce při vytváření výtvarného projektu

- buduje sebedůvěru, sebehodnocení, hodnocení

Kompetence občanská:

Učitel:

- vysvětluje potřebu chránit a oceňovat tradice kulturní a historické dědictví

- buduje pozitivní postoj k uměleckým dílům

- vede žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění

Kompetence pracovní:

Učitel:

- vede žáky ke správnému používání výtvarných potřeb a pečování o ně

 

 

 

1. ročník
1 týdně, P

Organizace práce a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

učí se zacházet s výtvarnými pomůckami a materiálem,
učí se uspořádat pracovní místo

•

Učivo
- seznámení se základními výtvarnými potřebami
a pomůckami
- organizace práce, příprava pracovního místa, dodržování
bezpečnosti při práci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
1. ročník

Práce pěstitelské
Práce montážní a demontážní
Práce s drobným materiálem
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1. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Očekávané výstupy
žák:

učí se rozlišovat, míchat základní a podvojné barvy,
barevný kontrast

•

učí se dotvářet přírodniny na základě představ•
učí se vnímat tvary, barvy a struktury v přírodě•
poznává a zobrazuje tvary přírodnin a lidských výtvorů -
rozvíjí kreslířské pohyby rukou

•

umí využít vlastností barev při práci, rozlišuje jednotlivé
tóny

•

rozeznává různý charakter lineární kresby, vede linie v
plastickém materiálu

•

Učivo
- malba vodovými barvami, zapouštění barev do vlhkého
podkladu
- kresba voskovkami, barevnými křídami
- otiskování různých struktur a jejich dotváření
- zapouštění barev do vody, klovatiny
- kresba tuší, inkoustem, linie
- zachycení postavy v pohybu (bez proporčních vztahů)
- vyjádření zážitku přiměřenou výtvarnou technikou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
1. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
1. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

Práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy
žák:

dovede pracovat s plastickými materiály, modeluje různé
tvary, využívá vlastností těchto materiálů

•

Učivo
- užití kresby a malby k vytváření jednoduchých
dekorativních prací
- řešení plochy s využitím barevných a dekorativních prvků
(smysluplné řazení, střídání prvků)
- modelování (plastelina)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy
žák:

poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování  malířů - hlavně
ilustrátorů dětských knih

•

navštěvuje výstavy a galerie, popř.besedy•

Učivo
- práce s ilustrací, kresba, malba
- seznámení s ilustracemi známých dětských knih
- zachycení vztahu žáka k přírodě, domovu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Svět dětské fantazie
Očekávané výstupy
žák:

učí se dotvářet přírodniny na základě představ•
umí využít vlastností barev při práci, rozlišuje jednotlivé
tóny

•

Učivo
- kombinování technik
- hra s barvou, materiály
- kresba, malba na dané téma dle vlastní představy
- vymyšlené a fantazijní ztvárnění postavy, věci, události
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1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
1. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
1 týdně, P

Organizace práce a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

učí se zacházet s výtvarnými pomůckami a materiálem,
dovede si uspořádat pracovní místo

•

Učivo
- osvojování pracovních návyků, organizování práce
- dodržování základních bezpečnostních pravidel při práci
- příprava a úklid pracovního místa

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje základní a podvojné barvy,barevný kontrast•
vnímá tvary,barvy a struktury v přírodě•
dotváří přírodniny na základě představ•
poznává a zobrazuje tvary přírodnin a lidských výtvorů -
rozvíjí kreslířské pohyby rukou

•

umí využít vlastností barev při práci,rozlišuje jednotlivé
tóny a umí je vymíchat

•

rozeznává různý charakter lineární kresby,vede linie v
plastickém materíálu

•

pozoruje tvary a je schopen je převést  do plochy a
prostoru

•

Učivo
- malba vodovými barvami, míchání barev, odstíny, teplé
a studené barvy
- malba temperovými barvami, stopa štětcem, překrývání
barvy
- kolorování, zapouštění a namíchávání barev
- kresba voskovým pastelem v kombinované technice
- kresba suchými pastely a křídami
- kresba černou tuší, linie
- práce s přírodním materiálem, otisk, dotváření
- kresba, malba postavy ( bez proporčních vztahů)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy
žák:

rozeznává různý charakter lineární kresby,vede linie v
plastickém materíálu

•

pozoruje tvary a je schopen je převést  do plochy a
prostoru

•

dovede pracovat s plastickými materiály,modeluje různé
tvary ,využívá vlastností těchto materiálů

•

Učivo
- užití kresby, malby k vytváření dekorativních prací
- pravidelné řazení zvolených prvků, popř. střídání
zvolených prvků
- modelování z plasteliny, moduritu, popř. keramické hlíny
(seznámení s vlastnostmi jednotlivých materiálů)
- tisk dekorativních prvků přírodním materiálem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy
žák:

poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování ilustrátorů
dětských knih

•

seznamuje se s různými druhy výtvarného umění•
seznamuje se s aspekty kultury odívání a bydlení•
navštěvuje výstavy a galerie,popř.besedy•
poznává hračky současné a minulé, seznamuje se s
loutkami a maňásky

•

rozvíjí v sobě smysl pro krásu přírody a kladný vztah k
životnímu prostředí

•

Učivo
- práce s dětskými knihami - nejznámější ilustrátoři
- vyhledávání rozdílů ve výtvarném vyjadřování ilustrátorů
- práce s loutkou a maňáskem, ukázky
- rozvíjení kladného vztahu žáka k přírodě
- základní rozpoznávání druhů výtvarného umění
- návštěva výstavy

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova
2. ročník

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Svět dětské fantazie
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje základní a podvojné barvy,barevný kontrast•
vnímá tvary,barvy a struktury v přírodě•
umí využít vlastností barev při práci,rozlišuje jednotlivé
tóny a umí je vymíchat

•

Učivo
- kombinování technik a materiálů
- hra s barvou, linií, prostorem
- kresba, malba dle vlastní představy
- vymyšlené a fantazijní ztvárnění zážitku, představy, pocitu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody v zimě
Proměny přírody na jaře
Proměny přírody v létě

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, P

Organizace práce a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce•
umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiálem,
dovede si uspořádat pracovní prostor i při kolektivní práci

•

Učivo
- dodržování pravidel bezpečnosti při práci, hygienické
zásady
- správné zacházení s výtvarnými pomůckami a materiály
- uspořádání pracovního místa pro samostatnou a kolektivní
práci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Prvouka - domov

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Krajina kolem nás
Člověk

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Očekávané výstupy
žák:

pracuje se základními a podvojnými barvami a využívá
barevný kontrast

•

dotváří přírodniny na základě představ•
dovede vystihnout tvary přírodnin a lidských výtvorů•
pracuje s lineární kresbou•

Učivo
- kresba voskovkami, kolorování vodovou barvou
- otiskování přírodnin a jejich dokreslování
- obkreslování podle šablony, stříhání, lepení
- malba vodovými a temperovými barvami (tematická práce)
- zapouštění barev, tónování
- kombinace technik voskovka s vodovou barvou
- kresba tuší a řešení prostoru
- tužková lineární studie jednoduchých věcí
- kresba, malba postavy (základní proporční vztahy)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Prvouka

Prvouka - domov
Krajina kolem nás
Neživá příroda
Živá příroda
Člověk

přesahy z učebních bloků:

Práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy
žák:

pracuje na ploše i v prostoru•
pracuje s lineární kresbou•
výtvarně zpracovává plastické materiály•

Učivo
- užití výtvarných technik k vytváření dekorativních prací
- pravidelné řazení dekorativních prvků
- řešení plochy, prostoru pomocí dekorativních prvků
- modelování za použití plasteliny, popř. keramické hlíny
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3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
3. ročník

Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní

přesahy z učebních bloků:

Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy
žák:

seznamuje se s různými druhy výtvarného umění a
výtvarnými díly

•

navštěvuje výstavy a galerie•
rozvíjí v sobě smysl pro krásu přírody, kladný vztah k
životnímu prostředí a bydlení

•

Učivo
- práce s ilustrací, rozšíření seznamu ilustrátorů
- tvorba vlastních ilustrací
- rozvíjení kladného vztahu žáka k domovu, přírodě
- rozlišování jednotlivých druhů výtvarného umění
- návštěvy výstavy, účast na výtvarných soutěžích

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Prvouka

Prvouka - domov
Krajina kolem nás

Tělesná výchova
Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Svět dětské fantazie
Očekávané výstupy
žák:

pracuje se základními a podvojnými barvami a využívá
barevný kontrast

•

dotváří přírodniny na základě představ•
pracuje na ploše i v prostoru•
pracuje s lineární kresbou•

Učivo
- kombinování výtvarných technik a materiálů
- hra s barvou, linií, prostorem
- kresba, malba dle vlastní představy
- vymyšlené a fantazijní ztvárnění zážitku, představy, pocitu,
nálady

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Čtení
Prvouka

Prvouka - domov
Krajina kolem nás

Hudební výchova
Vokální činnosti

Pracovní výchova
Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

4. ročník
2 týdně, P

Organizace práce a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

dovede na základě pozorování zpracovat zadané téma•
dokáže pracovat s barevným kontrastem, rozlišuje teplé a
studené barvy

•

dbá na správnou kompozici díla, rozlišuje velikost
předmětů vzadu a vpředu

•

 při kresbě a malbě postavy se učí dodržovat správné
proporce lidského těla a hlavy

•

při výtvarném zpracování přírodnin dle skutečnosti
zapojuje také svou fantazii

•

ve své práci se snaží zachytit strukturu dané přírodniny•
umí nakreslit a namalovat  jednoduché věci na základě
skutečnosti i představ

•

dokáže pracovat s linií jako prostředkem zpracování
výtvarné práce

•

umí použít písmo jako dekorativní prvek•
experimentuje s netradičními materiály•
vytváří jednoduché prostorové objekty z dostupných
materiálů

•

umí kompozičně řešit plochu pomocí geometrických tvarů•
učí se výtvarně ztvárnit krajinu a zátiší•
učí se kultuře bydlení, designu a estetice•
využívá prvků lidového umění•
seznamuje se se současnou oděvní kulturou•
pracuje s ilustracemi dětských knih a učebnic•
navštěvuje galerie a výstavy výtvarných prací, účastní se
různých výtvarních soutěží

•

Učivo
- dodržování pravidel bezpečnosti při práci, hygienické
zásady
- správné zacházení s výtvarnými pomůckami a materiály
- uspořádání pracovního místa pro samostatnou a kolektivní
práci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodověda
4. ročník

Háj na jaře
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4. ročník

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Očekávané výstupy
žák:

dovede na základě pozorování zpracovat zadané téma•
dokáže pracovat s barevným kontrastem, rozlišuje teplé a
studené barvy

•

dbá na správnou kompozici díla, rozlišuje velikost
předmětů vzadu a vpředu

•

 při kresbě a malbě postavy se učí dodržovat správné
proporce lidského těla a hlavy

•

při výtvarném zpracování přírodnin dle skutečnosti
zapojuje také svou fantazii

•

ve své práci se snaží zachytit strukturu dané přírodniny•
umí nakreslit a namalovat  jednoduché věci na základě
skutečnosti i představ

•

dokáže pracovat s linií jako prostředkem zpracování
výtvarné práce

•

učí se výtvarně ztvárnit krajinu a zátiší•

Učivo
- malba vodovými a temperovými barvami spojená
s kompozicí práce
- kolorování vodovými barvami, barevný kontrast,
zapouštění
- kresba, malba jednoduchého zátiší, krajiny
- otisk přírodnin, dokreslování
- obkreslování podle šablony, stříhání, lepení
- kresba tuší, uhlem na základě skutečnosti i vlastních
představ
- tužková lineární studie (jednoduché předměty, lidská
postava, hlava)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení

přesahy z učebních bloků:

Práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy
žák:

dokáže pracovat s linií jako prostředkem zpracování
výtvarné práce

•

umí použít písmo jako dekorativní prvek•
vytváří jednoduché prostorové objekty z dostupných
materiálů

•

umí kompozičně řešit plochu pomocí geometrických tvarů•
využívá prvků lidového umění•

Učivo
- užití známých výtvarných technik k vytváření dekorativních
prací
- používání písma jako dekorativního prvku
- využití prvků lidového umění, ornamentů
- vytváření jednoduchých prostorových objektů
z dostupných materiálů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
4. ročník

Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní

přesahy z učebních bloků:

Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy
žák:

učí se kultuře bydlení, designu a estetice•
seznamuje se se současnou oděvní kulturou•
pracuje s ilustracemi dětských knih a učebnic•
navštěvuje galerie a výstavy výtvarných prací, účastní se
různých výtvarních soutěží

•

Učivo
- práce s ilustracemi dětských knih, učebnic
- tvorba vlastních ilustrací
- řešení prostoru bytu, domu, kulturní bydlení
- výtvarné zpracování návrhů oblečení, seznamování
s dnešní módou
- návštěva galerií, výstav, účast na soutěžích
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4. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Tělesná výchova

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Svět dětské fantazie
Očekávané výstupy
žák:

dovede na základě pozorování zpracovat zadané téma•
dokáže pracovat s barevným kontrastem, rozlišuje teplé a
studené barvy

•

při výtvarném zpracování přírodnin dle skutečnosti
zapojuje také svou fantazii

•

umí nakreslit a namalovat  jednoduché věci na základě
skutečnosti i představ

•

dokáže pracovat s linií jako prostředkem zpracování
výtvarné práce

•

experimentuje s netradičními materiály•

Učivo
- kombinování technik a materiálů
- při výtvarném zpracování přírodnin zapojování fantazie
- hra s barvou, linií, prostorem
- kresba, malba dle vlastní představy
- vymyšlené a fantazijní ztvárnění zážitku, představy, pocitu,
nálady

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Hudební výchova

Vokální činnosti
Pracovní výchova

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
2 týdně, P
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5. ročník

Organizace práce a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

samostatně zpracovává dané téma•
pracuje samostatně s barevným kontrastem•
dbá na správnou kompozici díla•
při výtvarné práci dodržuje správné proporce lidského těla•
zapojuje svou fantazii•
dovede vyjádřit strukturu dané přírodniny•
dovede pracovat na základě skutečnosti i představ•
využívá komunikativní a estetické funkce písma•
experimentuje s netradičními materiály•
vytváří jednoduché prostorové objekty z dostupných
materiálů

•

kompozičně řeší plochu pomocí geometrických tvarů•
poznává různé druhy  výtvarného umění•
výtvarně ztvárňuje krajinu a zátiší•
učí se kultuře bydlení, designu a estetice•
zná ilustrace nejznámějších dětských ilustrátorů•
navštěvuje výstavy výtvarných prací•

Učivo
- dodržování pravidel bezpečnosti při práci, hygienické
zásady
- správné zacházení s výtvarnými pomůckami a materiály
- uspořádání pracovního místa pro samostatnou a kolektivní
práci
- účinná spolupráce ve skupině, dvojici

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarné vyjadřování skutečnosti
Očekávané výstupy
žák:

samostatně zpracovává dané téma•
pracuje samostatně s barevným kontrastem•
dbá na správnou kompozici díla•
při výtvarné práci dodržuje správné proporce lidského těla•
zapojuje svou fantazii•
dovede vyjádřit strukturu dané přírodniny•
výtvarně ztvárňuje krajinu a zátiší•

Učivo
- kresba tužkou, uhlem ( přítlak, užití stínování, dodržení
proporčních vztahů v práci)
- kresba suchým pastelem (zátiší, krajina, věc, lidská
postava, přírodnina)
- malba vodovými a temperovými barvami s využitím
získaných zkušeností
- práce kombinované (kombinace technik, materiálů)
- práce s přírodninami, dotváření, zachycování skutečnosti
v celku i detailu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení

přesahy z učebních bloků:

Práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy
žák:

experimentuje s netradičními materiály•
vytváří jednoduché prostorové objekty z dostupných
materiálů

•

kompozičně řeší plochu pomocí geometrických tvarů•

Učivo
- užití známých výtvarných technik k vytváření dekorativních
prací
- používání písma jako dekorativního prvku
- řešení plochy pomocí geometrických tvarů
- využití prvků lidového umění, ornament
- vytváření jednoduchých prostorových objektů
z dostupných materiálů
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5. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Pracovní výchova
5. ročník

Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní

přesahy z učebních bloků:

Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy
žák:

poznává různé druhy  výtvarného umění•
učí se kultuře bydlení, designu a estetice•
zná ilustrace nejznámějších dětských ilustrátorů•
navštěvuje výstavy výtvarných prací•

Učivo
- práce s ilustracemi dětských knih
- tvorba vlastních ilustrací k literárnímu dílu, k vlastní
literární tvorbě
- vytváření návrhů designu věcí každodenního života
- řešení prostoru bytu, domu, kulturní bydlení
- plošné řešení skupiny domů (model)
- výtvarné zpracování návrhů oblečení a doplňků,
seznamování s dnešní módou
- návštěva galerií, výstav, účast na soutěžích

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Tělesná výchova

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Svět dětské fantazie
Očekávané výstupy
žák:

pracuje samostatně s barevným kontrastem•
zapojuje svou fantazii•
dovede pracovat na základě skutečnosti i představ•
experimentuje s netradičními materiály•

Učivo
- experimentování s netradičními materiály a technikami
- kombinování technik a materiálů se zapojením vlastní
fantazie
- využití nových postupů, návodů a výtvarných prostředků
- při výtvarném zpracování přírodnin zapojování fantazie
- hra s barvou, linií, prostorem
- kresba, malba dle vlastní představy
- vymyšlené a fantazijní ztvárnění zážitku, představy, pocitu,
nálady

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Hudební výchova

Vokální činnosti
Pracovní výchova

Práce s drobným materiálem

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

6. ročník
2 týdně, P

Kresba
Očekávané výstupy
žák:

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
představ a poznání, uplatňuje osobitý přístup k realitě

•

variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

•

Učivo
- kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich rozvržení
v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy,
podobnost, kontrast, rytmus

- jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů -
spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení,
vyvažování, přímka, křivka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Malba
Očekávané výstupy
žák:

správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství
barvy

•

využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění•

Učivo
- teorie barev - Goethův barevný kruh - teplé a studené
barvy, barvy příbuzné

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prostorová tvorba
Očekávané výstupy
žák:

vytváří společné kompozice v prostoru - instalace, své
představy dokáže převést do objemových rozměrů

•

dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném
vyjádření

•

Učivo
- plastická a prostorová tvorba
- společná práce na jednom objektu - koordinace,
komunikace

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu

přesahy do učebních bloků:

Matematika
6. ročník

Povrch a objem krychle a kvádru

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Fantazie
Očekávané výstupy
žák:

zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního vyjádření

•

osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici,
dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše

•

Učivo
- subjektivní vyjádření fantastických představ za využití
různorodých materiálů a výtvarných postupů - kombinované
techniky
- kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků -
uplatnění při vlastní tvorbě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Osobnostní rozvoj

Barvy
Očekávané výstupy
žák:

správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství
barvy

•

umí využívat znalostí o základních, druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

•

Učivo
- přírodní motivy ( rostliny, neživá příroda, živočichové),
člověk, náš svět, vesmír, bytosti, události
- zvětšování ( makrokosmos), zmenšování ( mikrokosmos) -
detail, polodetail, celek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dekorace
Očekávané výstupy
žák:

umí využívat znalostí o základních, druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

•

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

•

Učivo
- dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace barev
a pravidelného střídání lineárních symbolů.
- písmo a užitá grafika. Např. plakát, reklama, obal na CD,
obal na knihu, časopis

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Lidové tradice
Očekávané výstupy
žák:

seznamuje se s některými netradičními výtvarnými
postupy

•

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

•

Učivo
- tematické práce - Vánoce, Velikonoce - dekorativní
předměty, vkusná výzdoba interiéru, např. vitráž, malba na
sklo, vystřihování, vyřezávání

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Vztahy mezi lidmi
Hudební výchova

Vokální činnosti
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6. ročník

Vztahy
Očekávané výstupy
žák:

variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

•

užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných
pohybem, hmatem a sluchem

•

využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění•

Učivo
- subjektivní výtvarné vyjádření reality
- vnímání okolních jevů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Vztahy mezi lidmi
Osobnostní rozvoj

7. ročník
2 týdně, P

Kresba
Očekávané výstupy
žák:

využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění•
uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost
zdrojů interpretace viz. obr. vyjádření

•

Učivo
- prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy - objem, tvar,
linie - šrafování
- analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné prvky
- experimentální řazení, seskupování, zmenšování,
zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše
i prostoru - horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie,
asymetrie, dominanta

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Středová souměrnost

přesahy z učebních bloků:

Matematika
7. ročník

Středová souměrnost

Emoce
Očekávané výstupy
žák:

vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své
osobitosti a originality

•

užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v
proměnách, vývoji a vztazích

•

Učivo
- rozvíjení smyslové citlivosti, přenášení prostoru na plochu
- záznam autentických smyslových zážitků, emocí,
myšlenek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Barva
Očekávané výstupy
žák:

správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství
barvy

•

využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění•

Učivo
- barevné vyjádření
- byzantské, arabské umění

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fantazie
Očekávané výstupy
žák:

rozliší působení viz. obr. vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu

•

vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své
osobitosti a originality

•

uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost
zdrojů interpretace viz. obr. vyjádření

•

Učivo
- kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Originalita
Očekávané výstupy
žák:

vytváří společné kompozice v prostoru - instalace•
ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či
samostatně vytvářených viz. obr. vyjádření v sociálních
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

•

k tvorbě užívá některé metody soudobého výtvarného
umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace

•

Učivo
- vlastní prožívání, interakce s realitou

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vztahy
Očekávané výstupy
žák:

vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své
osobitosti a originality

•

užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

•

Učivo
- událost - originální dokončení situace - vyprávění
výtvarnými prostředky
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Kreativita
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
1 týdně, P

Grafika
Očekávané výstupy
žák:

užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností

•

rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních
postupů

•

umí využívat znalostí o základních, druhotných a
dioplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

•

Učivo
- linoryt, tisk z koláže, frotáž

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
8. ročník

Kružnice a kruh
Válec

Dějiny
Očekávané výstupy
žák:

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulostiů vychází při tom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

•

zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního vyjádření, kombinuje
výtvarné prostředky a experimentuje s nimi

•

užívá perspektivních postupů•

Učivo
- práce s uměleckým dílem
- teoretické práce - renesance, baroko, klasicismus - na
příkladech konkrétních výtvarných děl vyhledávat
a srovnávat různé způsoby uměleckého vyjadřování
- pozorují, porovnávají a zařazují do historických souvislostí
základní stavební prvky architektury ( římsa, okno, portál,
sloup, sgrafita, mozaika) - renesance, baroko

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků:

Dějepis
8. ročník

Počátky nové doby
Modernizace společnosti

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
8. ročník

Počátky nové doby
Hudební výchova

Poslechové činnosti
Dějepis

Modernizace společnosti
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8. ročník

Tradice
Očekávané výstupy
žák:

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulostiů vychází při tom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

•

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
představ a poznání

•

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

•

Učivo
- tematické práce - Vánoce, Velikonoce - jak se slaví
v jiných zemích
- písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
8. ročník

Vokální činnosti
Dějepis

Modernizace společnosti

Stínování
Očekávané výstupy
žák:

správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor•
správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a
vrství barvy

•

Učivo
- zdokonalování technik kresby - způsoby stínování,
kontrast

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fantazie
Očekávané výstupy
žák:

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

•

zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje
interpretační kontext vlastního vyjádření, kombinuje
výtvarné prostředky a experimentuje s nimi

•

Učivo
- práce s netradičními materiály

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Barva
Očekávané výstupy
žák:

správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor•
užívá perspektivních postupů•
umí využívat znalostí o základních, druhotných a
dioplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

•

Učivo
- objemové vyjádření námětu barvami - doplňkové a lomené
barvy, valéry, barvy podobné a příbuzné
- subjektivní barevná škála
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Malba
Očekávané výstupy
žák:

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

•

umí využívat znalostí o základních, druhotných a
dioplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

•

Učivo
- správná technika malby - zvládnutí větší plochy
- technika akvarelu, pastel

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
1 týdně, P

Kresba
Očekávané výstupy
žák:

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
představ a poznání, uplatňuje osobitý přístup k realitě

•

umí využívat znalostí o základních , druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

•

Učivo
- techniky kresby - tužka, perko, uhel, rudka
- dynamická kresba např. kruh, koloběh vody, zátiší s jablky,
kresba hlavy
- uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu (vyjádření vztahů, pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty)

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
9. ročník

Tělesa

Grafika
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v grafických technikách - zvládá tisk z výšky•
k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného
umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace - a
učí se s nimi zacházet

•

Učivo
- linoryt, koláž z papíru
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9. ročník

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
9. ročník

Tělesa
Hudební výchova

Poslechové činnosti

Dějiny
Očekávané výstupy
žák:

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
představ a poznání, uplatňuje osobitý přístup k realitě

•

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
viz. obr. vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů

•

Učivo
- práce s uměleckým dílem - umění 1. pol. 20. stol a 2. pol.
20. stol.např. kubismus, surrealismus, impresionismus
- seznamují se s hlavními současnými trendy výtvarného
umění ( instalace, performance, videoart, multimedia, akční
umění – akční tvar malby a kresby, land-art, happening)
- při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají základní
obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy, porovnávají
rozdíly výtvarných vyjádření ( abstraktní, popisné,
alegorické, symbolické, atd.)

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Dějepis
9. ročník

Moderní doba
Dějiny současnosti

přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
9. ročník

Poslechové činnosti

Skupinová práce
Očekávané výstupy
žák:

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
viz. obr. vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů

•

užívá viz. obr. vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

Učivo
- společná práce - komunikace
- vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Smyslové vnímání
Očekávané výstupy
žák:

užívá viz. obr. vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

Učivo
- reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly
- uplatňování subjektivity ve viz. obr. vyjádření
- převádění pocitů těla na obrazové znaky s hledáním
vzájemných souvislostí
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Film
Očekávané výstupy
žák:

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
viz. obr. vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů

•

užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v proměnách ,
vývoji a ve vztazích

•

k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného
umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace - a
učí se s nimi zacházet

•

Učivo
- animovaný film - spolupráce, komunikace
- reklama a propagační prostředky ( obaly, plakáty,
prostředky doplňkové reklamy, jednotlivé propagační
materiály)

Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prostor
Očekávané výstupy
žák:

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
představ a poznání, uplatňuje osobitý přístup k realitě

•

umí využívat znalostí o základních , druhotných a
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření

•

užívá viz. obr. vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

Učivo
- vytváření obrazových znaků na základě fantazie,
kombinací představ a znalostí - rozvíjení schopnosti
rozlišovat z jaké vrstvy představivosti znaky pocházejí
- prostorová tvorba – modelování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Matematika
9. ročník

Tělesa

Plenér
Očekávané výstupy
žák:

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z
představ a poznání, uplatňuje osobitý přístup k realitě

•

užívá viz. obr. vyjádření  k zachycení zkušeností
získaných pohybem, hmatem a sluchem

•

zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování•

Učivo
- práce v plenéru., krajinomalba, frotáž
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.1  Výchova ke zdraví

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku 1 hodina týdně. Výuka probíhá

v kmenových třídách.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe,

Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví,

Osobnostní a sociální rozvoj

Vzdělávání je zaměřeno na:

- sebepoznávání, sebehodnocení, sebepojetí

- preventivní ochranu zdraví

- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky

- na dovednosti odmítat škodlivé látky

- předcházení úrazům

- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování

- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

Předmětem prolínají průřezová témata:

- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování

- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve

specifických rolích a situacích

- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické

reklamy

- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí

- EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení,…

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce

- demonstrace situací

- krátkodobé projekty

- exkurze a besedy

6.roč. - Policie ČR, městská policie, hasiči, útulek pro psy

7.roč. - Centrum zdraví - prevence kouření

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků

- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů

Člověk a zdraví
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- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům řešením sami žáci

- sleduje při hodině pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- klade otevřené otázky

- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb

- podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence komunikativní

Učitel:

- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů

- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

Kompetence pracovní

Učitel:

- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi,…

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tématické okruhy

Poznávání lidí

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Hodnoty, postoje, praktická etika

Průřezová témata pokrývaná předmětem

 255
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.1  Výchova ke zdraví

6. ročník

6. ročník
1 týdně, P

Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy
žák:

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
partnery

•

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví

•

pozitivní komunikací  a kooperací přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů

•

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni

•

Učivo
- vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy
- vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina,
škola, vrstevnická skupina, obec
- 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

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Anglický jazyk
6. ročník

People
Občanská výchova

Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec

Výtvarná výchova
Lidové tradice
Vztahy

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník

Sloh a komunikace

Zdravý životní styl
Očekávané výstupy
žák:

projevuje odpovědný vztah k sobě samému a pravidlům
zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a obce

•

samostatně využívá osvojené kompenzační  a relaxační
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu a
předcházení stresovým situacím

•

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni

•

projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících
zdraví a  osobní bezpečí, při mimořádných událostech

•

dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností
uplatňuje zdravé stravovací návyky

•

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování,
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými chorobami

•

Učivo

- psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení
a zvládání stresu, hledání pomoci při
problémech
- bezpečné způsoby chování, odpovědné chování
v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)
- stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační
a regenerační techniky k překonávání
únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
- výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, vliv
životních podmínek a způsobu stravování na zdraví;
poruchy příjmu potravy
- civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská
péče
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6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
6. ročník

Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Fyzika
9. ročník

Elektrický proud
Pracovní výchova

6. ročník
Okrasné rostliny
Ovocnictví
Léčivé rostliny a koření

Osobnostní rozvoj
Očekávané výstupy
žák:

samostatně využívá osvojené kompenzační  a relaxační
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu a
předcházení stresovým situacím

•

Učivo
- sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah
k druhým lidem, zdravé a vyrovnané
sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace činností a chování -
cvičení sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení
osobních cílů a postupných kroků
k jejich dosažení
- morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů
a rozhodovacích dovedností,
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích;
pomáhající a prosociální chování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
6. ročník

Fantazie
Vztahy

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník

Sloh a komunikace

7. ročník
1 týdně, P
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7. ročník

Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy
žák:

respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a
partnery

•

pozitivní komunikací  a kooperací přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů

•

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni

•

uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi

•

projevuje zodpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu
dospívání

•

optimálně reaguje na fyziologické změny v dospívání a
kultivovaně se chová k druhému pohlaví

•

v souvislosti se zdravím,etikou, morálkou  a životními cíli
mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální
chování

•

Učivo
- vztahy ve dvojici
- vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
- dětství , puberta, dospívání - tělesné, duševní
a společenské změny
- sexuální dospívání, volba partnera
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná
sexuální zkušenost; těhotenství a rodičovství mladistvých;
poruchy pohlavní identity
- skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání,
sexuální kriminalita, formy sexuálního zneužívání dětí,
komunikace se službami odborné pomoci

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Rozmnožování a vývoj jedince

přesahy z učebních bloků:

Zdravý životní styl
Očekávané výstupy
žák:

projevuje odpovědný vztah k sobě samému a pravidlům
zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a obce

•

dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návykových látek

•

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni

•

projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících
zdraví , osobní bezpečí, při mimořádných událostech

•

svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc

•

uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi

•

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným,
duševním a sociálním zdravím

•

vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví

•

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje
znich osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory
zdraví

•

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní
podporu zdraví

•

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o
něm

•

vyhodnotí na základě  svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,médií,sekt,

•

v případě potřeby poskytne první pomoc•

Učivo
- tělesná a duševní hygiena, režim dne
- návykové látky, riziko zneužívání, práce s počítačem
- bezpečné chování - pohyb v rizikovém prostředí
- ochrana člověka za mimořádných situací, poskytnutí první
pomoci, živelné pohromy, terorismus
- auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika
zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce
s počítačem
- manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy,
působení sekt
- podpora zdraví a její formy - působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
- podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví -
ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost
v dopravě 
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Psychohygiena
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
7. ročník

Hudebně pohybové činnosti

Osobnostní rozvoj
Očekávané výstupy
žák:

dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návykových látek

•

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni

•

uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi

•

projevuje zodpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu
dospívání

•

Učivo
- morální rozvoj - dovednosti řešení problémů, řešení
modelových situací (šikana)
- sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah
k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace činností a chování -
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací, stanovení osobních cílů a postupných
kroků k jejich dosažení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.2  Tělesná výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

2 2 2 2 2

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

2 2 2 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve

sportovní hale a na školním hřišti.

Okruhy vzdělávací oblasti: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností,

Činnosti podporující pohybové učení

Vzdělávání je zaměřeno na:

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole

- rozvoj pohybové dovednosti a kultivaci pohybu

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim

předcházet nebo je řešit

Předmětem prolínají průřezová témata:
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- VDO- angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování

- OSV- obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnost poznávání, sebepoznávání,

poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích, kooperace a kompetice ve skupině, zvládání situací

soutěže, konkurence

- EV- oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí

- MeV- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Součástí výuky tělesné výchovy je základní výuka plávání, která je realizována v rozsahu nejméně 40

vyučovacích hodin během prvního stupně.

Při výuce tělesné výchovy na 2. stupni jsou spojovány skupiny dívek a chlapců dvou ročníků, v tomto případě

jsou v daném školním roce plněny učební osnovy každého ročníku samostatně, tak aby byly dodrženo

respektování vývoje žáků.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok

- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

- dodává žákům sebedůvěru

- sleduje pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

Kompetence komunikativní

Učitel:

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

- zádává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy

Kompetence občanské

Učitel:

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Kompetence pracovní

Učitel:

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

seznamuje se se základními průpravnými gymnastickými
cviky

•

zvládá průpravná cvičení pro nácvik odrazu z trampolínky,
skok prostý odrazem snožmo, výskok do vzporu dřepmo
na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky

•

Učivo
- základní cvičební postoje, pohyby paží, nohou, trupu
- lavičky - úchopy, přeběhy, přeskoky
- zavěšená lavička - nácvik koordinace
- kladinka - chůze s dopomocí, obraty
- švihadla - přetáčení, přeskok střídnonož na místě a při
pohybu
- trampolínka - průpravná cvičení pro nácvik odrazu
- žebřiny - nácvik úchopu, protahovací a posilovací cvičení
- žíněnky - převaly, nácvik kotoulu vpřed

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
1. ročník

Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá rychlý běh na 20-60 m, běh  v terénu a základy
nízkého a polovysokého startu

•

skáče do dálky z rozběhu a umí se odrazit z pásma
širokého 50 cm

•

zvládá techniku hodu z místa a chůze•

Učivo
- běh - rychlý (20 - 60 m), v terénu, k metě, slalom
- skok - daleký z místa a rozběhu
- hod kriketovým míčkem z místa, s chůzí (3 kroky)
- překážky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základní organizační povely a pravidla  pro
realizaci her

•

seznamuje se s různými typy her•
aplikuje pohybové hry v přírodě•

Učivo
- míče - držení míče jednoruč, obouruč, manipulace
s míčem, přihrávky nohou, střelba na metu
jednoduché míčové hry
- manipulace s různým herním náčiním
- průpravné a kombinační hry
- spolupráce ve hře a jednoduchá pravidla
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1. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Tělesná výchova
1. ročník

Zdraví a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Zdraví a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

zná základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží,
nohou, trupu

•

cvičí ve vhodném oblečení•
dodržuje základní bezpečnostní pravidla při cvičení•
dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce•

Učivo
- nácvik nástup, příprava organismu na cvičení - rozcvičení,
protahování, uklidnění
- správné držení těla, správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
- hygiena při tělesné výchově
- bezpečnost při pohybových činnostech a ve cvičebním
prostoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
1. ročník

Sportovní hry

2. ročník
2 týdně, P

Zdraví a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

dodržuje základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží,
nohou,trupu

•

dodržuje základní bezpečnostní pravidla při cvičení, cvičí
ve vhodném oblečení

•

dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce•

Učivo
- technika nástupu, terminologie
- příprava organismu na cvičení - rozcvičení, protahování,
uklidnění
- správné držení těla, správné zvedání zátěže
- průpravná,kompenzační, relaxační cvičení
- hygiena při tělesné výchově
- bezpečnost při pohybových činnostech a ve cvičebním
prostoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
2. ročník

Výtvarné umění a životní
prostředí
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2. ročník

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

zná názvy užívaného nářadí a náčiní•
využívá základní průpravné gymnastické cviky•
cvičí na trampolínce•
zvládá základní estetické držení těla při chůzi, běhu,
poskoku a odrazu

•

Učivo
- lavičky - přeskoky, přeběhy
- kladinka - chůze, obrat
- švihadla - přeskoky na místě i v pohybu
- lano - přeskoky, podbíhání
- trampolínka - odrazy, doskoky, výskoky
- žíněnky - kotoul vpřed, vzad ze dřepu
- žebřiny - nácvik úchopu, protahovací a posilovací cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
2. ročník

Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá rychlý běh v terénu a základy nízkého a
polovysokého startu

•

skáče do dálky•
zvládá techniku hodu z místa a chůze•

Učivo
- běh - 60 m, slalom, v terénu
- skok - daleký z místa, s rozběhem
- hod - kriketovým míčkem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základní organizační povely a pravidla pro realizaci
her

•

dodržuje bezpečnost při hrách•
aplikuje pohybové hry v přírodě•

Učivo
- míče - přihrávky jednoruč, obouruč, driblink, nácvik střelby
na koš, manipulační hry s míčem
- hry - míčové, kombinační

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Plavání
Očekávané výstupy Učivo

- základy plavání (kurz v rozsahu 20 hodin)
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2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
2 týdně, P

Zdraví a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základní cvičební polohy a postoje, názvy
používaného nářadí a náčiní

•

umí poskytovat dopomoc•
zvládá průpravná cvičení pro zvládnutí stoje•

Učivo
- technika nástupu
- základní cvičební postoje, správné názvosloví
- příprava organismu na cvičení - rozcvičení, protahování,
uklidnění
- správné držení těla, správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
- hygiena při tělesné výchově
- bezpečnost při pohybových činnostech a ve cvičebním
prostoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Člověk

přesahy z učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Člověk
Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní
prostředí

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

sestavuje akrobatické kombinace•
zvládá přeskoky přes nářadí•
zvládá roznožky a skrčky přes nářadí•
zvládá chůzi po kladince bez dopomoci•

Učivo
- lavičky - přeskoky, přeběhy, posilovací cvičení
- kladinka - jednoduchá sestava
- švihadla - jednonož, střídnonož, švihadlová školka
- lano - podbíhání, přeskoky, přetahy
- žíněnky - kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí,
stoj na hlavě
- žebřiny - posilovací a protahovací cvičení
- švédská bedna - skládání a rozkládání, přenášení dílů,
přeskok s můstkem
- koza - nácvik náskoku, přeskoku a doskoku, skrčka
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3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
3. ročník

Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

zná základy techniky běhů, skoků a hodů•
prohlubuje dovednosti běžecké abecedy•
zvládá rychlý a vytrvalý běh na dráze i v terénu•
nacvičuje nízký start, polovysoký start•
hází míčkem z rozběhu•

Učivo
- běh - 60 m, terénní, vytrvalostní ( 10 minut), člunkový běh,
nácvik startů - nízký, vysoký
- překážky - přeběh
- skok - skok do dálky odrazem z břevna s rozběhem
- hod - kriketovým míčkem (zdokonalování techniky)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Matematika
3. ročník

Geometrie
Prvouka

Vlastnosti látek a měření

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

využívá přírodního prostředí pro pohybové hry•
využívá netradiční náčiní•
zná pravidla zjednodušených  sportovních her•
učí se organizovat hru•
využívá průpravných cviků pro hry s míčem•

Učivo
- míče - přihrávky jednoruč, obouruč, driblink, nácvik střelby
na koš, manipulační hry s míčem
- hry - míčové (základy vybíjené), kombinační
- učí se organizovat jednoduchou hru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Plavání
Očekávané výstupy
žák:

absolvuje plavecký výcvik formou kurzu s instruktory•

Učivo
- plavecký výcvik - zdokonalování plaveckých stylů (kurz
v rozsahu 20 hodin)
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3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. ročník
2 týdně, P

Zdraví a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

ovládá základní cvičební polohy a postoje•
umí poskytnout dopomoc•
zvládá průpravná cvičení pro stoje•
dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce•

Učivo
- technika nástupu
- základní cvičební postoje, správné názvosloví
- příprava organismu na cvičení - rozcvičení, protahování,
uklidnění
- prodlužuje délku a intenzitu pohybu
- umí poskytnout záchranu a první pomoc v podmínkách TV
- správné držení těla, správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
- hygiena při tělesné výchově
- bezpečnost při pohybových činnostech a ve cvičebním
prostoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
4. ročník

Výtvarné umění a životní
prostředí

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá přeskoky přes nářadí•
zvládá roznožky a skrčky•
zvládá akrobatické prvky na kladince•

Učivo
- lavičky - koordinační a posilovací cvičení
- kladinka - rytmická gymnastika
- švihadla - přeskoky střídnonož, sounož, jednonož,
skřižmo, vzad, běh se švihadlem
- lano - přetahování, probíhání, podbíhání
- trampolínka - odraz, výskok, doskok
- žíněnky - kotoul vpřed, vzad, do roznožení, stoj na rukou
- žebřiny - posilovací cvičení
- koza - našíř, nácvik roznožky, skrčka odrazem
z trampolínky z můstku
- hrazda - průpravná cvičení pro shyb stojmo
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4. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
4. ročník

Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá techniky běhů, skoků a hodů•
měří a zaznamenává výkony•
zvládá všechny druhy běhů•
zvládá všechny druhy startů•
zvládá techniku skoku do dálky, připravuje se na skok do
výšky

•

zvládá hody míčkem•
využívá netradiční náčiní•

Učivo
- překážky - přeskoky, podlézání
- běh - běžecká abeceda, rychlý běh na 60 m, vytrvalý do
1 000 m, běh v terénu do 15 minut, nízký a polovysoký start,
běh k metě z  různých poloh a postojů
- skok - daleký, odraz od břevna 5 - 7 dvojkroků, vysoký -
průpravná cvičení pro skok skrčný a střižný, krátký,
rozměřený rozběh
- hod - kriketovým míčkem, plynulé spojení hodu
s rozběhem

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Matematika
4. ročník

Geometrie

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

využívá přírodního prostředí pro pohybové hry•
využívá netradiční náčiní•
zná pravidla sportovních her, umí je organizovat•

Učivo
- míče - přihrávky jednoruč, obouruč, v pohybu, po zemi,
střelba na koš, zastavení a zpracování míče, střelba na koš
- hry - kombinační, míčové (základy přehazované
a košíkové)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

5. ročník
2 týdně, P

Zdraví a bezpečnost
Očekávané výstupy
žák:

ovládá cvičební polohy a postoje•
poskytuje dopomoc•
dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce•

Učivo
- nástup - zdokonalení techniky, samostatné vedení nástupu
žáky
- základní cvičební postoje, samostatné vedení rozcvičky
- příprava organismu na cvičení - rozcvičení, protahování,
uklidnění
- prodlužuje délku a intenzitu pohybu
- umí poskytnout záchranu a první pomoc v podmínkách TV
- správné držení těla, správné zvedání zátěže
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
- hygiena při tělesné výchově
- bezpečnost při pohybových činnostech a ve cvičebním
prostoru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
5. ročník

Výtvarné umění a životní
prostředí

Přírodověda
Člověk
Člověk a technika

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá stoje ve výdrži•
zvládá přeskoky přes nářadí•
zvládá roznožky a skrčky•
tvoří jednoduché sestavy na kladince•
využívá netradiční náčiní•

Učivo
- lavičky - koordinační a  posilovací cvičení
- kladinka - rytmická gymnastika, jednoduchá sestava
- švihadla - přeskoky střídnonož, sounož, jednonož,
skřižmo, vzad, běh se švihadlem
- trampolinka - odraz, výskok, doskok
- žíněnky - kotoul vpřed, vzad, do roznožení, stoj na rukou
- žebřiny - posilovací cvičení
- koza - našíř, roznožka, skrčka odrazem z můstku
- hrazda - shyb stojmo, posilovací cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Hudební výchova
5. ročník

Hudebně pohybové činnosti

přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá techniku běhů, skoků a hodů•
měří a zaznamenává výkony•
zvládá techniku skoku do dálky•
učí se základům skoku do výšky•
zvládá hody míčkem•

Učivo
- běh - běžecká abeceda, běžecké styly a starty
(zdokonalování)
- skok - do dálky (zdokonalování), do výšky - nácvik skoku
střižného
- hod - kriketovým míčkem (zdokonalení techniky)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků:

Matematika
5. ročník

Geometrie

přesahy z učebních bloků:

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

využívá přírodní prostředí pro pohybové hry•
zná pravidla sportovních her,umí je organizovat•

Učivo
- míče - přihrávky obouruč, jednoruč, po zemi, kombinační
hry s míčem, zastavení a zpracování míče, střelba na koš,
bránu
- hry - kopaná, košíková, přehazovaná, florbal (základy hry)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. ročník
2 týdně, P

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz),zvládá dlouhodobější
pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží

•

při vytrvalosti dovede uplatnit vůli, zvládá techniku nové
atletické disciplíny i další náročnější techniky

•

při cvičení uplatní svůj fyzický fond•

Učivo
- atletická abeceda
- zjištění vstupních výkonů (60m, 1000m, skok daleký, hod
kriketovým míčkem)
- nácvik nízkého startu
- vytrvalostní běh do 1000m
- běh v terénu
- skok daleký, skok vysoký - seznámení s technikou
- hod kriketovým míčkem - technika
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6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

zvádá kotoul vpřed, vzad,cvičební prvky na hrazdě,
přeskok

•

dokáže zvládnout prvek s dopomocí•
při cvičení uplatní svůj fyzický fond•

Učivo
- akrobacie - kotoul vpřed, vzad
- přeskoky - nácvik náskoku na můstek, skrčka, roznožka
- hrazda - výmyk (odrazem jednonož)
- šplh - zvládnout základní techniku

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
6. ročník

Hudebně pohybové činnosti

Florbal
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
při cvičení uplatní svůj fyzický fond•

Učivo
- držení hole
- vedení míčku
- přihrávky
- základní pravidla hry

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Softbal
Očekávané výstupy
žák:

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
při cvičení uplatní svůj fyzický fond•

Učivo
- nadhoz, odpal
- průpravná hra
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6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přehazovaná -  dívky
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
při cvičení uplatní svůj fyzický fond•

Učivo
- přihrávy
- nahrávka smeč
- chytání míče
- hra družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Košíková
Očekávané výstupy
žák:

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
při cvičení uplatní svůj fyzický fond•

Učivo
- manipulace s míčem
- vedení míče driblinkem
- soutěživé hry s využitím získaných dovedností
- nácvik přihrávky jednoruč, obouruč
- základní pravidla hry
- hra družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 271
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.2  Tělesná výchova

6. ročník

Kopaná - hoši
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
při cvičení uplatní svůj fyzický fond•

Učivo
- manipulace s míčem
- přihrávky ve dvojicích
- slalom s míčem
- zastavení míče
- hra družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
2 týdně, P

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

při vytrvalosti dovede uplatnit vůli•
zvládá techniku nové atletické discipíny i náročnější
techniky

•

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v neznámém
teránu, zvládá dlouhodobější pobyt v přírodě

•

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•

Učivo
- atletická abeceda
- nízký start
- běhy na krátkou a dlouhou vzdálenost
- běh v terénu
- skok vysoký, daleký
- štafetové běhy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
7. ročník

Atletika

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Házená
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
zná základní pravidla her•
spolupodílí se na řízení sportovních her•
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•

Učivo
- útočné herní kombinace
- průpravné hry
- střelba na bránu v klidu a pohybu
- uvolnění s míčem a bez míče
- přihrávka jednoruč (z místa, v pohybu, ve výskoku, po
uvolnění)
- pravidla hry
- hra družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
7. ročník

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Košíková
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
zná základní pravidla her•
spolupodílí se na řízení sportovních her•
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•

Učivo
Dívky
- střelba z místa, z pohybu, po přihrávce
- průpravná hra
- obrana
- 1 na 1 
- diagnostická hra
Hoši
- rychlý protiútok, hoď a běž
- přihrávky jednoruč, obouruč na místě a v pohybu
- střelba jednoruč, obouruč na koš
- hra družstev
- herní činnost jednotlivce (uvolňování bez míče, s míčem -
driblinkem, obrátkou)
- rozkok, vhazování
- krytí útočníka s míčem, bez míče

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
7. ročník

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá cvičební prvky na hrazdě, rovnovážné polohy v
postojích

•

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•

Učivo
Dívky
- kotouly vpřed, vzad, do stoje, přemet stranou
- hrazda - výmyk, přešvih, podmet
- přeskok - roznožka, skrčka (koza na dél)
- šplh
Hoši
- akrobacie - stoj na lopatkách, rovnovážné polohy
v postojích
- přeskoky - roznožka přes kozu našíř, nadél, skrčka přes
kozu našíř
- hrazda - výmyk

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hudební výchova
7. ročník

Hudebně pohybové činnosti

Florbal - dívky
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
zná základní pravidla her•
spolupodílí se na řízení sportovních her•

Učivo
- herní činnost jednotlivce
- přihrávky
- střelba
- hra družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
7. ročník

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Kopaná  - hoši
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
zná základní pravidla her•
spolupodílí se na řízení sportovních her•

Učivo
- přihrávky po zemi na krátkou a střední vzdálenost
- vhazování míče
- střelba z místa
- pravidla halové kopané
- hra družstev
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
7. ročník

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
2 týdně, P

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

při vytrvalosti dovede uplatnit vůli•
zvládá techniku nové atletické disciplíny•
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
při cvičení uplatňuje svůj fyzický fond•
aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
- atletická abeceda
- skok daleký - závěsný a kročný způsob, skok vysoký - flop
- 60m, 1500m, 250m
- vrh koulí - zádový způsob, sun
- štafeta 4x60m
- běh v terénu
- překážkový běh

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Oběhová soustava
Sportovní výchova

Atletika

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Košíková
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
při cvičení uplatňuje svůj fyzický fond•
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků•
aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
Dívky
- založení útoku
- akce „ hoď a běž
- dvojtakt
- střelba z místa a v pohybu na koš
- osobní obranný systém
- útočné kombinace
- hra družstev ( rozhodování žáků )
Hoši
- zvládnutí různého způsobu přechodu do útočného
postavení
- postupný útok, rychlý útok
- útočná kombinace založená na „ přihrej a běž
- územní obrana
- hra družstev ( rozhodčí – žák )

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Pohybová soustava
Oběhová soustava

Sportovní výchova
Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Házená - dívky
Očekávané výstupy
žák:

při cvičení uplatňuje svůj fyzický fond•
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků•
aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
- herní činnost jednotlivce
- založení protiútoku
- střelba bez přípravy
- obranný systém

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Pohybová soustava
Sportovní výchova

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě•
dokáže zvládnout cvičební prvek s dopomocí•
při cvičení uplatňuje svůj fyzický fond•
aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
Dívky
- hrazda - výmyk tahem, toč, podmet
- přeskok - roznožka, skrčka, odbočka
- šplh na tyči
Hoši
- akrobacie – stoj na rukou s výdrží, přemet stranou
- přeskoky – roznožka s oddáleným odrazem, skrčka přes
kozu ( bednu ) našíř i s oddáleným odrazem
- hrazda – výmyk – odraz jednonož,obounož

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Pohybová soustava

přesahy z učebních bloků:

Florbal
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
při cvičení uplatňuje svůj fyzický fond•
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků•
aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
- přihrávky na střední a dlouhou vzdálenost
- střelba bez přípravy
- samostatné nájezdy
- hra družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Pohybová soustava
Sportovní výchova

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

9. ročník
2 týdně, P

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

při vytrvalosti dovede uplatnit vůli•
zvládá techniku nové atletické disciplíny•
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz

•

zvládá dlouhodobější pobyt v přírodě•
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji v souladu s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

odmítá drogy a jiné látky jako neslučitelné se zdravím a
sportem

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
-atletická abeceda
Dívky
- nízký start
- běhy na krátkou a střední vzdálenost
- běh v terénu
- štafetové běhy
- skok daleký, vysoký
- vrh koulí
Hoši
- 60m,1500m, 250m
- skok daleký – závěsný a kročný způsob
- koule – zádový způsob,sun
- štafeta 4x60m
- běh v terénu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
9. ročník

Atletika

přesahy z učebních bloků:

Gymnastika
Očekávané výstupy
žák:

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě, přeskok•
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji v souladu s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

odmítá drogy a jiné látky jako neslučitelné se zdravím a
sportem

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
- akrobacie – kotoul letmo
- přeskoky – skrčka přes bednu nadél
- hrazda – výmyk tahem
- šplh
- úpoly

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Košíková
Očekávané výstupy
žák:

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků•
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji v souladu s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

odmítá drogy a jiné látky jako neslučitelné se zdravím a
sportem

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
- útočný systém založený na rozestavění útočníků bez míče
kolem útočníka s míčem
- krytí útočníka s míčem,bez míče,prostoru
- obranná kombinace založená na proklouzávání
- hra

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
9. ročník

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:

Házená
Očekávané výstupy
žák:

při vytrvalosti dovede uplatnit vůli•
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech•
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků•
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz

•

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu•
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti•
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí
ji v souladu s hlavní činností - zatěžovanými svaly

•

odmítá drogy a jiné látky jako neslučitelné se zdravím a
sportem

•

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu

•

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

•

Učivo
- útočná kombinace založená na přebíhání
- postoj brankáře,vyrážení a chytání střel
- územní obranný systém 0:6
- hra družstev

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků:

Sportovní výchova
9. ročník

Sportovní hry

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník
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5.1  Pracovní výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

1 1 1 1 1

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

1 0 1 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět, v 1.- 5. ročníku 1 hodinu týdně, v 6. -

1 hodinu týdně (v praxi 2 hodiny jednou za 14 dní ), v 8. a 9. ročníku - 1 hodinu týdně. Výuka probíhá

v kmenových třídách, na školním pozemku, na školním dvoře.

Na prvním stupni je obsah vzdělávacího oboru rozdělen na tématické okruhy Práce s drobným materiálem,

Konstrukční činnosti a Pěstitelské práce, které jsou probírány v každém ročníku, ale postupně na vyšší úrovni.

Vzhledem k podmínkám školy se na druhém stupni v 6. ročníku vyučují Pěstitelské práce a chovatelství, v 8. a 9.

ročníku se vyučuje tematický okruh Svět práce.

Okruhy vzdělávacího obsahu: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Pěstitelské

práce a chovatelství, Svět práce

Vzdělávání je zaměřeno na :

- získávání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí

- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů , nářadí a pomůcek při práci

- uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce

- osvojení základů organizace a plánování práce

- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého přístupu k vlastní činnosti

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci, rozvíjení podnikatelského myšlení

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a dušenví práce

- autentické a objektivní poznávání okolního světa a nový postoj ve vztahu k práci

Předmětem prolínající průřezová témata:

- OSV - sebepoznávání a sebepojetí (já jako zdroj infornací o sobě), sebekontrola, sebeovládání, dobré vztahy

k sobě samému , k dalším lidem

- VDO -zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání samostatné a odpovědné řešení problémů, schopnost

komunikovat a spolupracovat

- EMV - vztah člověka k prostředí, pozorovat okolní prostředí, provádět konkrétní činnosti ve prospěch životního

prostředí, péče o zeleň

- MeV - schopnost zpracovat, vyhodnotit informace z tisku , rozhlasu, televize, internetu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel

- zadává žákům úkoly, které umožňují volbu různých pracovních postupů, vede žáky k vlastnímu řešení úkolů,

klade otevřené otázky

- diferencuje úkoly podle úrovně žáků

- vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací

- učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

Člověk a svět práce
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- vede ke vzdělávání i mimo vyučování

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- využívá úlohy rozvíjející tvořivost, zařazuje metody, které vedou žáky k vlastním řešením a závěrům

- vede žáky k plánování postupů řešení úloh podle jejich schopností

- rozvíjí u žáků schopmost představit si různé situace, porovnat je s obdobnými problémy a vybrat závěrečné

řešení

Kompetence komunikativní

Učitel

- vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci, společně se žáky vytváří zásady diskuze

- navozuje příjemnou pracovní atmosféru

- podporuje u žáků vyjádřit myšlenky, které si obhájí

- podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit adále využívat

Kompetence sociální a personální

Učitel

- umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel skupinové práce, důsledně vyžaduje jejich dodržování

- zdůrazňuje spolupráci žáků, vede k respektování práce jiných, k ohleduplnosti a k zodpovědnosti za společně

vykonanou práci

- učí žáky využívat kritické hodnocení

Kompetence občanské

Učitel

- reflektuje ve výuce společenské dění

- vede žáky k tolerantnosti, k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastní

Kompetence pracovní

Učitel

- vede žáky ke správnému způsobu užití pracovních nástrojů

- vede žáky ke správné volbě nástrojů a nářadí, k udržování pořádku na pracovišti

- dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnutém termínu a kvalitě

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti, využívá mezipřednětové vztahy

- pomáhá žákům v orientaci jejich budoucího povolání

1. ročník
1 týdně, P
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1. ročník

Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s papírem - překládá, skládá, stříhá, trhá,
vystřihuje, nalepuje, slepuje

•

pracuje s textilem - stříhá, lepí•
pracuje s modelovací hmotou - hněte, válí, stlačuje,
přidává, ubírá, ohýbá, dělí na části,poznává vlastnosti
materiálu, ovládá a používá pracovní nástroje a pomůcky,
uplatňuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce

•

pracuje s drobným materiálem - stříhá, ohýbá, spojuje,
navléká, slepuje, svazuje, určuje vlastnosti materiálu,
rozlišuje přírodní a technické materiály, seznamuje se se
základními nástroji a pomůckami, vytváří návyky
organizace a plánování práce

•

Učivo
- práce s papírem a kartonem - překládání, skládání,
stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, slepování,
- vystřihování jednoduchých tvarů, určování vlastností
papíru, dodržování hygieny a bezpečnosti práce, používání
vhodných pracovních nástrojů a pomůcek
- práce s modelovací hmotou - hnětení, válení, stlačování,
přidávání, ubírání, ohýbání, poznávání vlastností materiálu,
používání vhodných nástrojů a pomůcek
- práce s drobným materiálem - stříhání, ohýbání, spojování,
navlékání, slepování, určování vlastností materiálu, vhodné
nástroje a  pomůcky, organizace práce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
1. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody na jaře

Výtvarná výchova
Organizace práce a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy
žák:

pracuje se stavebnicí - montuje, demontuje, seznamuje se
s návodem, předlohami stavebnice, sestavuje modely
podle předlohy i podle představy, poznává vlastnosti
materiálů, osvojuje si správné pracovní dovednosti a
návyky při organizaci , zachovává bezpečn

•

Učivo
- práce montážní a demontážní - návod a předlohy
stavebnice, sestavování modelů podle předlohy, demontáž,
poznávání vlastností materiálů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Výtvarná výchova
1. ročník

Organizace práce a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:

Práce pěstitelské
Očekávané výstupy
žák:

ošetřuje pokojovévé květiny - zalévá, kypří, rosí, hnojí,
rozmnožuje

•

Učivo
- pěstitelské práce - ošetření pokojových květin, pokusy
a pozorování (klíčivost, růst rostlin...)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
1. ročník

Proměny přírody na jaře
Výtvarná výchova

Organizace práce a bezpečnost

přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, P

Práce pěstitelské
Očekávané výstupy
žák:

ošetřuje pokojové květiny - zalévá, kypří, rosí, hnojí,
rozmnožuje

•

Učivo
- pěstitelské práce - ošetření pokojových květin, pokusy
a pozorování (klíčivost, růst rostlin...)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Proměny přírody v zimě

přesahy z učebních bloků:

Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy
žák:

pracuje se stavebnicí - montuje, demontuje, seznamuje se
s návodem, předlohami stavebnice, sestavuje modely
podle předlohy i podle představy

•

osvojuje si správné pracovní dovednosti a návyky při
organizaci

•

poznává a porovnává vlastnosti materiálů•

Učivo
- práce montážní a demontážní - práce s návodem
a předlohou, montáž a demontáž modelů, vlastnosti
materiálu

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s papírem - překládá, skládá, stříhá,
trhá,vystřihuje, nalepuje, slepuje, odměřuje,vystřihuje
jednoduché symetrické tvary z přeloženého papíru,
obkresluje podle šablony

•

pracuje s textilem - odměřuje, navléká nitě, umí uzlík, šije
stehem: předním, zadním

•

pracuje s modelovací hmotou - hněte, válí, stlačuje,
přidává, ubírá, ohýbá, suší, dělí na části, poznává
vlastnosti materiálů, porovnává materiály a jejich
vlastnosti,ovládá a používá pracovní nástroje a pomůcky,
uplatňuje požadavky bezpečnosti a hygieny

•

pracuje s drobným materiálem - stříhá, ohýbá, spojuje,
navléká, svazuje,slepuje, lisuje, určuje vlastnosti
materiálu, rozlišuje přírodní a technické
materiály,seznamuje se se základními nástroji a
pomůckami, vytváří návyky organizace a plánování práce,

•

Učivo
- práce s papírem - překládání, skládání, stříhání, trhání,
slepování, vystřihování jednoduchých tvarů, obkreslování
šablony, vlastnosti papíru, pracovní nástroje a pomůcky
- práce s textilem - odměřování a navlečení nitě, uzlík, steh :
přední, zadní, rozlišování textilií, vhodné nástroje
a pomůcky, práce s jednoduchým střihem, přišití
dvoudírkového knoflíku
- práce s modelovací hmotou - hnětení, válení, stlačování,
ohýbání, používání pracovních nástrojů a pomůcek
- práce s drobným materiálem - stříhání, ohýbání, navlékání,
slepování, vlastnosti materiálů, vhodné nástroje a pomůcky
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2. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
2. ročník

Proměny přírody na podzim
Proměny přírody na jaře

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
1 týdně, P

Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s papírem a kartonem - překládá, skládá, stříhá,
trhá, vystřihuje, nalepuje

•

pracuje s textilem - odměřuje, navléká nitě, umí uzlík, šije
stehem: předním, zadním, obnitkovacím, sešívá předním
a zadním stehem v jednoduchý šev, zarovnává tkaninu
podle vytažené nitě, rozlišuje textilie,rub a líc tkaniny,
užívá vhodné nástroje

•

pracuje s modelovací hmotou - hněte, válí, stlačuje,
přidává, ubírá, ohýbá, suší, dělí na části, poznává
vlastnosti materiálu, používá vhodné pracovní nástroje,
dodržuje bezpečnost a hygienu práce

•

pracuje s drobným materiálem -stříhá, ohýbá, spojuje,
propichuje, navléká, svazuje, slepuje, lisuje,určuje
vlastnosti materiálu, rozlišuje přírodní a technické
materiály, používá vhodné nástroje a pomůcky,dodržuje
bezpečnost a hygienu práce

•

Učivo
- práce s papírem - překládání, skládání a další činnosti
s papírem, vystřihování a obkreslování tvarů z papíru,
skládanky, vystřihovánky, vlastnosti materiálu, vhodné
pracovní nástroje a pomůcky, tvar a formát papíru
- práce s textilem - odměřování, navlékání nitě, uzlík, steh :
přední, zadní, textilní materiály, vhodné nástroje a pomůcky,
práce s jednoduchým střihem
- práce s modelovací hmotou - hnětení, válení, přidávání,
ubírání, atd., vhodné nástroje a pomůcky
- práce s drobným materiálem- stříhání, ohýbání, spojování,
atd., přírodní a technické materiály, vhodné nástroje
a pomůcky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Krajina kolem nás

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
3. ročník

Sloh
Prvouka

Neživá příroda
Výtvarná výchova

Práce dekorativní a prostorové
Svět dětské fantazie

Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy
žák:

pracuje se stavebnicí - montuje, demontuje, seznamuje se
s návodem, předlohami,vytváří vlastní kompozice,
sestavuje jednoduché pohyblivé modely podle předlohy a
představy, dodržuje hygienu a bezpečnost práce

•

Učivo
- práce montážní a demontážní - práce s návodem
a předlohou, montáž a demontáž modelů, vlastnosti
materiálu
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3. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika
3. ročník

Geometrie

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
3. ročník

Práce dekorativní a prostorové

Práce pěstitelské
Očekávané výstupy
žák:

ošetřuje pokojové květiny - zalévá, kypří, rosí, hnojí,
rozmnožuje, pozoruje, používá vhodné nástroje a
pomůcky k ošetřování rostlin, dodržuje bezpečnost a
hygienu práce

•

Učivo
- pěstitelské práce- ošetření pokojobvých květin, pokusy
a pozorování (klíčivost, růst rostlin...)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků:

Prvouka
3. ročník

Krajina kolem nás
Živá příroda

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
1 týdně, P

Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s papírem - překládá, skládá, stříhá, trhá,
vystřihuje, nalepuje, rozřezává, slepuje, sešívá, odměřuje,
vystřihuje jednoduché symetrické tvary z přeloženého
papíru, obkresluje podle šablony, provádí jednoduché
kartonážní práce, skládanky a vystřihovánky

•

pracuje s textilem - odměřuje, navléká nitě, umí uzlík, šije
stehem: předním, zadním, obnitkovacím, sešívá předním
a zadním stehem v jednoduchý šev, zarovnává tkaninu
podle vytažené nitě, navléká gumu, šňůrku, rozlišuje
textilie, rub a líc tkaniny

•

pracuje s drobným materiálem - stříhá, ohýbá, spojuje,
propichuje, navléká, svazuje, slepuje, lisuje, určuje
vlastnosti materiálu, rozlišuje přírodní a technické
materiály, používá vhodné nástroje a pomůcky, dodržuje
bezpečnost a hygienu práce

•

Učivo
- spojování, propichování, navlékání, lisování, vlastnosti
materiálů, vhodné nástroje a pomůcky, jednoduchá ozdoba
- navlékání nití, uzlík, steh: přední, zadní, obnitkovací,
jednoduchý šev, druhy textilií a materiály, práce
s jednoduchým střihem, přišívání dvoudírkového knoflíku
- překládání, skládání, stříhání, vystřihování různých tvarů,
vlastnosti a druhy papíru, formát, vhodné nástroje
a pomůcky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
4. ročník

Práce dekorativní a prostorové
Svět dětské fantazie
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4. ročník

Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy
žák:

pracuje se stavebnicí - montuje, demontuje, seznamuje se
s návodem a předlohami, modely podle předlohy i podle
představy, vytváří vlastní kompozice, sestavuje

•

Učivo
- návod a předlohy stavebnic, pohybové modely podle
předlohy a představy, vlastnosti materiálů, demontáž

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika
4. ročník

Geometrie

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
4. ročník

Práce dekorativní a prostorové

Práce pěstitelské
Očekávané výstupy
žák:

ošetřuje pokojové květiny - zalévá, kypří, rosí, hnojí,
rozmnožuje, pozoruje, dodržuje bezpečnost a hygienu
práce

•

Učivo
- ošetřování pokojových rostlin, podmínky života, rychlení
a rozmnožování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
žák:

umí připravit jednoduchý pokrm•
dodržuje zásady správného stolování•

Učivo
- příprava jednoduchých pokrmů, základy stolování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. ročník
1 týdně, P
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5. ročník

Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
žák:

pracuje s papírem - překládá, skládá, stříhá, trhá,
vystřihuje, nalepuje, rozřezává, slepuje, sešívá, odměřuje,
vystřihuje jednoduché symetrické tvary z přeloženého
papíru, obkresluje podle šablony, provádí jednoduché
kartonážní práce, zvládá skládanky

•

pracuje s textilem - odměřuje, navléká nitě, umí uzlík, šije
stehem: předním ,zadním,atd.,sešívá předním a zadním
stehem v jednoduchý šev, zarovnává  tkaninu podle
vytažené nitě, navléká gumu šňůrku, přišívá háček , očko,
poutko, rozlišuje textilie

•

pracuje s drobným materiálem - stříhá, ohýbá,spojuje,
propichuje, navléká, svazuje, slepuje, lisuje,určuje
vlastnosti materiálu, rozlišuje přírodní a technické
materiály, používá vhodné nástroje a pomůcky, dodržuje
bezpečnost a hygienu práce

•

Učivo
- navlékání, propichování, slepování, lisování, vlastnosti
materiálů, vhodné nástroje a pomůcky
- navlékání nitě, uzlík, steh: přední, zadní,
obnitkovací,jednoduchý šev, druhy textilií a materiálů,
vhodné nástroje a pomůcky, drobná oprava oděvu (poutko,
knoflík), výrobek z textilu
- různé činnosti s papírem
- vlastnosti a druhy papíru, formát, vhodné nástroje
a pomůcky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
5. ročník

Práce dekorativní a prostorové
Svět dětské fantazie

Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy
žák:

pracuje se stavebnicí - montuje, demontuje, seznamuje se
s návodem, předlohami, sestavuje modely podle předlohy
i podle představy, poznává vlastnosti materiálů,
porovnává jejich funkční využití, dodržuje bezpečnost a
hygienu práce

•

Učivo
- práce s návodem a předlohou, montáž a demontáž modelů
podle předlohy a představy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Matematika
5. ročník

Geometrie

přesahy z učebních bloků:

Výtvarná výchova
5. ročník

Práce dekorativní a prostorové

Práce pěstitelské
Očekávané výstupy
žák:

ošetřuje pokojové květiny - zalévá, kypří, rosí, hnojí,
rozmnožuje,pozoruje, dodržuje bezpečnost a hygienu
práce

•

Učivo
- ošetřování pokojových květin, pokusy a pozorování,
klíčivost, růst, rychlení a rozmnožování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
žák:

příprava jednoduchých pokrmů•
dodržuje zásady stolování•

Učivo
- příprava jednoduchých pokrmů, základy stolování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. ročník
1 týdně, P

Bezpečnost a hygiena práce na pozemku
Očekávané výstupy
žák:

při práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce•
volí vhodné pracovní nářadí, umí provést přiměřeně věku
základní údržbu a drobné opravy

•

poskytne přiměřeně věku první pomoc při drobném úrazu•

Učivo
- základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce
- první pomoc při úrazu
- seznámení s provozním řádem - biologická učebna,
nářaďovna, školní pozemek

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zelenina
Očekávané výstupy
žák:

chápe význam zeleniny ve výživě•
zvolí vhodný pracovní postup při pěstování vybraných
druhů zeleniny

•

chápe rozdíl mezi  osivem a  sadbou•
u vybraných druhů zeleniny  provede výsev, vypěstuje
sadbu, ve vhodné době provede výsadbu

•

zná rozdělení zeleniny a hlavní i méně známé zástupce
jednotlivých skupin

•

Učivo
- význam zeleniny ve výživě
- rozdělení zeleniny a její využití
- vhodné podmínky pro pěstování zeleniny
- osivo,sadba,výpěstky
- méně známé druhy zeleniny
- pěstování vybraných druhů zeleniny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Zemědělství
9. ročník

Hospodářství  ČR

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Půda a její zpracování
Očekávané výstupy
žák:

zná základní postupy při zpracování půdy na pozemku a
jejich obdobu na polích

•

v praxi se podílí na zvyšování úrodnosti půdy na školním
pozemku

•

zná podmínky pro založení kompostu, rozliší , co na
kompost patří a nepatří

•

zná základní možnosti při likvidaci plevele•

Učivo
- půda, její zpracování a zlepšování její úrodnosti
- výživa rostlin
- ochrana rostlin

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Zemědělství
9. ročník

Hospodářství  ČR

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
6. ročník

Kroužkovci
Zeměpis

9. ročník
Zeměpisná poloha a rozloha ČR

6. ročník
Země - krajinná sféra

Okrasné rostliny
Očekávané výstupy
žák:

umí vypěstovat , ošetřovat a rozmnožovat přiměřeně věku
vybrané okrasné rostliny

•

využívá rostliny pro vnitřní a venkovní výzdobu školy•

Učivo
- význam okrasných rostlin
- základy pěstování okrasných rostlin
- pěstování vybraných rostlin
- hydroponie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Zdravý životní styl

přesahy z učebních bloků:

Ovocnictví
Očekávané výstupy
žák:

pozná jednotlivé druhy ovoce a chápe jejich význam ve
výživě

•

zná hlavní zásady pro pěstování,sklizeň a uskladnění
ovoce

•

přiměřeně věku zná výhody různých druhů zpracování
ovoce

•

správně rozhodne, které způsoby zpracování  ovoce jsou
nejšetrnější, nejekonomičtější a pod.

•

Učivo
- význam ovoce ve výživě
- rozdělení ovocných rostlin
- pěstování,sklizeň a uskladnění ovoce
- zpracování ovoce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Zemědělství
Výchova ke zdraví

6. ročník
Zdravý životní styl

Pracovní výchova
7. ročník

Výživa člověka
Potraviny rostlinného původu

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Léčivé rostliny a koření
Očekávané výstupy
žák:

zná základní druhy léčivých rostlin,podmínky pro jejich
sběr a sušení

•

orientuje se ve využití léčivých rostlin v lékařství,
kosmetice,...

•

je seznámen se základními druhy koření a  bylinek a s
jejich využitím v domácnosti

•

na pozemku pěstuje vybrané druhy bylinek•

Učivo
- rostliny a zdraví člověka
- léčivé účinky rostlin,jedovaté rostliny
- rostliny jako drogy,možnost jejich zneužití
- pěstování vybraných druhů bylinek

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Výchova ke zdraví
6. ročník

Zdravý životní styl
Pracovní výchova

7. ročník
Pochutiny

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Země - krajinná sféra

Chovatelství
Očekávané výstupy
žák:

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty

•

Učivo
- chovatelství - chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu,
hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se známými
a neznámými zvířaty

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
0 týdně, P

Výživa člověka
Očekávané výstupy
žák:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče

•

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

•

Učivo
- hygiena výživy, základní pojmy, zásady zdravé výživy
- organizace hodin, poučení o bezpečnosti
- studená kuchyně - pomazánky, úprava jednoduchého
pohoštění
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7. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
7. ročník

Food
Přírodopis

Obratlovci  - paryby, ryby
Pracovní výchova

6. ročník
Ovocnictví

Přírodopis
7. ročník

Krytosemenné rostliny

Příprava stravy
Očekávané výstupy
žák:

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazech v kuchyni

•

Učivo
- příprava stravy v domácnostii
- zásady stolování, prostírání
- polévka - druhy, zasmažování, vývary

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
7. ročník

Food

Nákup a skladování
Očekávané výstupy
žák:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazech v kuchyni

•

Učivo
- nákup a skladování poživatin
- přípravné práce v kuchyni - odměřování
- hlavní pokrm - využití polotovaru

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk
7. ročník

Food
Matematika

Racionální čísla

Vánoční pečivo
Očekávané výstupy
žák:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče

•

dodržuje základní principy stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve společnosti

•

Učivo
- moučníky, vánoční pečivo, tradice v kuchyni
- sváteční prostírání
- medové perníčky, pečení a zdobení
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Příprava stravy
Očekávané výstupy
žák:

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazech v kuchyni

•

Učivo
- potraviny živočišného původu, tradiční česká kuchyně,
zabijačka
- pokrmy s masem a vejci

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Potraviny rostlinného původu
Očekávané výstupy Učivo

- potraviny rostlinného původu a jejich technologické
zpracováni
- obiloviny, luštěniny
- pokrmy z obilovin a luštěnin

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
6. ročník

Ovocnictví
Přírodopis

7. ročník
Krytosemenné rostliny

Pochutiny
Očekávané výstupy
žák:

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

•

dodržuje základní principy stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve společnosti

•

Učivo
- pochutiny, přílohy, koření, houby
- pokrmy z brambor

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova
6. ročník

Léčivé rostliny a koření
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7. ročník

Velikonoční inspirace, jarní zelenina
Očekávané výstupy
žák:

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

•

dodržuje základní principy stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve společnosti

•

Učivo
- zelenina v kuchyni, její příprava, využití
- saláty, nápoje
- jarní mísa - saláty

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Kreativita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Stravování v přírodních podmínkách
Očekávané výstupy
žák:

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazech v kuchyni

•

Učivo
- stravování za mimořádných podmínek
- polotovary, konzervy
- vaření v přírodě - kotlíkový guláš

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Seberegulace a sebeorganizace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ovoce
Očekávané výstupy
žák:

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

•

dodržuje základní principy stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve společnosti

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazech v kuchyni

•

Učivo
- význam ovoce, zavařování, mražení
- mléčné výrobky - třídění, význam, využití

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

8. ročník
1 týdně, P

Možnosti vzdělávání
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní příprav

•

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh práce

•

Učivo
- náplň učebních a studijních oborů
- informace a poradenské služby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
8. ročník

Stát a hospodářství

přesahy z učebních bloků:

Volba profesní orientace
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní příprav

•

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh práce

•

Učivo
- sebepoznávání
- osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti
- sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace
- informační základna pro volbu povolání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
8. ročník

Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Služby a cestovní ruch

Zaměstnání
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní příprav

•

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh práce

•

Učivo
- pracovní příležitosti v obci (regionu)
- způsoby hledání zaměstnání
- psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele
- problémy nezaměstnanosti
- práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Komunikace

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
8. ročník

Člověk ve společnosti

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Služby a cestovní ruch

9. ročník
1 týdně, P

Trh práce
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy

•

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh práce

•

Učivo
- seznámení s lidmi různých profesí
- druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních
objektů
- požadavky zdravotní, kvalifikační a osobnostní
- rovnost příležitostí na trhu práce

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
9. ročník

Stát a hospodářství

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Služby a cestovní ruch
Doprava a spoje

9. ročník
Regiony  ČR
Místní region  - Přerovsko, Haná

Střední školy a učiliště
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy

•

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

Učivo
- prezentace škol v okrese Přerov
- vyplňování přihlášek
- možnosti dalšího vzdělávání
- náplň učebních a studijních oborů
- přijímací řízení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
9. ročník

Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Podnikání
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí•
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy

•

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání

•

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh práce

•

Učivo
- druhy a struktura organizací
- nejčastější formy podnikání
- drobné a soukromé úpodnikání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
9. ročník

Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec
Stát a hospodářství

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis
8. ročník

Služby a cestovní ruch
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5.1  Praktika z přírodopisu

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0 0 0

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět praktika z přírodopisu je vyučován jako volitelný předmět od 7. ročníku. V učebním plánu je vymezen

1h týdně, z praktických důvodů je vyučován 2 hodiny jednou za dva týdny.

Vzdělávání v předmětu praktika z přírodopisu:

- vede k porozumění souvislostí mezi činnostmi lidí a přírodou

- vede k utřídění poznatků z přírodopisu

- umožňuje zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- skupinová práce ( s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury,internetu)

- přírodovědné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

Předmět praktika z přírodopisu úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Člověk a příroda

a zejména s průřezovým tématem Enviromentální výchova.

- EV: ekosystémy ( les, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, umělé ekosystémy a kulturní krajina)

základní podmínky života (voda, ovzduší, půda,ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje)

lidské aktivity a problémy životníhoprostředí (zemědělství, průmysl, odpady, ochrana přírody, změny v krajině)

vztah člověka k prostředí ( okolní prostředí, životní styl, ekologické problémy, zdraví, nerovnoměrnost života na

Zemi)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel :

- vede k využívání různých zdrojů informací a jejich kombinací

- učí žáky propojovat jednotlivé poznatky do celku, vyvozovat vlastní závěry

- pěstuje návyky k celoživotnímu učení,vede ke vzdělávání i mimo vyučování

- umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:

Učitel :

- využívá úlohy rozvíjející tvořivost,zařazuje metody, které vedou žáky k vlastním řešením a závěrům

- vede žáky k plánování postupů řešení podle jejich schopností

- učí žáky jak formulovat hypotézy a jak ověřovat jejich pravdivost - rozvíjí u žáků schopnost představit si různé

situace,porovnat je s obdobnými problémy a vybrat závěrečné řešení,které jsou schopni ve skupině obhájit

Kompetence komunikativní:

Učitel :

- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci,společně s žáky vytváří zásady diskuse,navozuje příjemnou

Volitelné předměty
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atmosféru

- podporuje u žáků schopnost naslouchat, zaujmout stanovisko,vyjádřit myšlenky souvisle a kultivovaně

v písemném i ústním projevu

- podporuje práci s různými zdroji informací, učí je informace třídit a dále využívat

Komunikace sociální a personální:

Učitel :

- umožňuje žákům podílet se vytváření pravidel skupinové práce , důsledně vyžaduje jejich dodržování

- zdůrazňuje spolupráci žáků,vede k respektování práce jiných,k ohleduplnosti ,k odpovědnosti za společně

vykonanou práci

- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

Komunikace občanské:

Učitel :

- reflektuje ve výuce přírodní dění

- vede žáky k tolerantnosti,schopnosti empatie, k prozkoumání různých názorů lišících se od jejich vlastních

Komunikace pracovní:

Učitel :

- vytváří u žáků pracovní návyky,dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti,využívá mezipředmětové vztahy

7. ročník
0 týdně, V

Základy ekologie
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v základních ekologických pojmech•

Učivo
- pojmy z ekologie, vysvětlení, příklady

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník

Obratlovci - ptáci
Obratlovci - obojživelníci, plazi
Krytosemenné rostliny

Ekosystémy
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v základních ekologických pojmech•
na příkladu ekosystému (les) vysvětlí základní vztahy
mezi organismy

•

rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy•

Učivo
- ekosystém - vztahy mezi organismy
- potravní řetězce
- potravní vztahy
- les
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7. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník

Obratlovci  - paryby, ryby
Obratlovci - obojživelníci, plazi
Obratlovci - ptáci
Krytosemenné rostliny

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník

Obratlovci - ptáci
Obratlovci - obojživelníci, plazi
Obratlovci  - paryby, ryby
Krytosemenné rostliny

Systematická biologie
Očekávané výstupy
žák:

uvede příklady ohrožených druhů rostlin a živočichů•
systematicky zařadí organismy•

Učivo
- živočichové - vybrané druhy, taxonomické jednotky
- rostliny - vybrané druhy, taxonomické jednotky
- ohrožené druhy rostlin a živočichů

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník

Obratlovci  - paryby, ryby
Obratlovci - obojživelníci, plazi
Obratlovci - ptáci
Krytosemenné rostliny

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
7. ročník

Obratlovci - ptáci
Obratlovci - obojživelníci, plazi
Obratlovci  - paryby, ryby
Krytosemenné rostliny

8. ročník
0 týdně, V

Savci
Očekávané výstupy
žák:

systematicky zařadí organismy•
rozliší základní světové biomy a uvede příklady typických
organismů

•

orientuje se v základních ekologických pojmech•
srovnává znaky obratlovců•

Učivo
- savci a jejich biomy
- systém savců
- srovnávácí anatomie, evoluční vývoj

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Savci

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Savci

Biologie člověka
Očekávané výstupy
žák:

popíše stavbu jednotlivých orgánových  soustav člověka•
využívá znalosti z  biologie člověka v praktických úkolech•

Učivo
- praktické úkoly - měření postavy, otisky prstů, výpočty,
jídelníček, tepová závislost, ontogeneze
- stavba organismu - práce s počítačovými programy
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8. ročník

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Pohybová soustava
Trávicí soustava
Dýchací soustava
Oběhová soustava
Vylučovací a kožní soustava

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis
8. ročník

Pohybová soustava
Trávicí soustava
Oběhová soustava
Dýchací soustava
Vylučovací a kožní soustava

9. ročník
0 týdně, V

Ekosystémy
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v základních ekologických pojmech•
na příkladu ekosystému vysvětlí základní vztahy a
zhodnotí důsledky narušení ekosystému

•

rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy, pochopí v nich
potravní řetězce

•

systematicky zařadí organismy•

Učivo
- les
- voda a okolí
- pole, ouky
- lidská sídliště
- organismy, vztahy mezi nimi, různé životní podmínky

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ochrana přírody
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v základních ekologických pojmech•
na příkladu ekosystému vysvětlí základní vztahy a
zhodnotí důsledky narušení ekosystému

•

uvede příklady ohrožených druhů a posoudí důvod
ohrožení, navrhne řešení

•

seznámí se s velkoplošnými a maloplošnými celky
ochrany přírody v ČR

•

seznámí se ze základy legislativy v ochraně přírody•

Učivo
- ochrana přírody v ČR
- chráněná území, ohrožené druhy rostlin a živočichů
- zajímavá místa v našem okolí

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Základy ekologie
Očekávané výstupy
žák:

orientuje se v základních ekologických pojmech•
na příkladu ekosystému vysvětlí základní vztahy a
zhodnotí důsledky narušení ekosystému

•

uvádí příklady zásahů člověka do krajiny, hodnotí jejich
význam a důsledky

•

Učivo
- zdroje znečištění vod, ovduší, půdy
- ekologické problémy současnosti
- ekologická situace v našem oklí
- desatero domácí ekologie

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.2  Sportovní výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0 0 0

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět sportovní výchova se vyučuje jeko volitelný předmět od 7. ročníku - 1. hodiny týdně.

Vzdělávání je zaměřeno na :

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole

- rozvoj pohybové dovednosti a kultivaci pohybu

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim

předcházet nebo je řešit

Předmětem prolínají průřezová témata:

- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování

- OSV - obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnost poznávání, sebepoznávání,

poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích

- MKV - schopnost zapojovat se do diskuza, lidské vztahy

- EV - oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí

- MeV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok

- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

- dodává žákům sebedůvěru

- sleduje pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů

Učitel
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- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

Kompetence komunikativní

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

- zádává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

Kompetence sociální a personální

Učitel

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy

Kompetence občanské

Učitel

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Kompetence pracovní

Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

7. ročník
0 týdně, V

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

volí odpovídající sportovní oblečení•
správně používá sportovní terminologii•
dodržuje pravidla fair play•
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
rozvíjí zdravou soutěživost•
podílí se na rozhodování•
je si vědom porušení pravidel•

Učivo
- rozšíření a zdokonalení učiva z hodin TV
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
7. ročník

Atletika

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

volí odpovídající sportovní oblečení•
správně používá sportovní terminologii•
zvládá techniku sportovních her•
dodržuje pravidla fair play•
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
rozvíjí zdravou soutěživost•
podílí se na rozhodování•
je si vědom porušení pravidel•

Učivo
- házená
- basketbal
- kopaná
- florbal
- softbal
- ringo
- přehazovaná
- volejbal

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
7. ročník

Házená
Košíková
Florbal - dívky
Kopaná  - hoši

8. ročník
0 týdně, V

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

volí odpovídající sportovní oblečení•
správně používá sportovní terminologii•
dodržuje pravidla fair play•
rozvíjí zdravou soutěživost•
podílí se na rozhodování•
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
je si vědom porušení pravidel•

Učivo
- rozšíření a zdokonalení učiva z hodin TV
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
8. ročník

Atletika

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

volí odpovídající sportovní oblečení•
správně používá sportovní terminologii•
zvládá techniku sportovních her•
dodržuje pravidla fair play•
rozvíjí zdravou soutěživost•
podílí se na rozhodování•
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
je si vědom porušení pravidel•

Učivo
- házená
- basketbal
- kopaná
- florbal
- softbal
- ringo
- přehazovaná
- volejbal
- freesbee

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
8. ročník

Košíková
Házená - dívky
Florbal

9. ročník
0 týdně, V

Atletika
Očekávané výstupy
žák:

volí odpovídající sportovní oblečení•
správně používá sportovní terminologii•
dodržuje pravidla fair play•
rozvíjí zdravou soutěživost•
podílí se na rozhodování•
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
je si vědom porušení pravidel•

Učivo
- rozšíření a zdokonalení učiva z hodin TV
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
9. ročník

Atletika

Sportovní hry
Očekávané výstupy
žák:

volí odpovídající sportovní oblečení•
správně používá sportovní terminologii•
zvládá techniku sportovních her•
dodržuje pravidla fair play•
rozvíjí zdravou soutěživost•
podílí se na rozhodování•
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti•
je si vědom porušení pravidel•

Učivo
- házená
- basketbal
- kopaná
- florbal
- softbal
- ringo
- přehazovaná
- volejbal
- freesbee

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Tělesná výchova
9. ročník

Košíková
Házená

5.3  Cvičení z matematiky

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0 0 0

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět cvičení z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět od 7. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá

v multimediální učebně, na počítačích, ve třídě. Obsah učiva vychází z učebních osnov matematiky pro II.

stupeň. zaměřuje se na procvičování učiva, užití matematiky v reálných situacích. jsou zařazovány klasické,

zajímavé, soutěživé a zábavné úlohy, které vedou k prohlubování učiva. Žáci se učí využívat prostředky

výpočetní techniky ( kalkulátory, výukové programy na PC a interaktivní tabuli). V 9. ročníku dochází

k diferenciaci dle výběru střední školy.

Vzdělávání v předmětu cvičení z matematiky:
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- vede k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech

- napomáhá vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení)

- vede k vyjadřování užitím matematického jazyka a symboliky

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání :

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová a samostatná práce

- využití počítačových programů a práce s internetem

- hry, soutěže

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel :

- vede žáky k získávání vědomostí a dovedností pro orientaci v praktickém životě

- rozvíjí paměť žáků, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku

- vede žáky k systematickému ukládání informací

- učí žáky orientovat se v rovině a prostoru

- učí chápat vztah mezi čísly

- učí žáky dokazovat jednotlivá tvrzení a dělat logické závěry

- vede žáky k aplikaci znalostí v jiných předmětech

Kompetence k řešení problémů

Učitel :

- učí žáky provádět početní výkony pamětně i písemně

- učí řešit úlohy z praxe s užitím početních výkonů

- učí provádět odhady a posuzovat jejich reálnost

- učí užívat jednoduché tabulky, diagramy

- vede k umění nalézt chybu a pracovat s ní

Kompetence komunikativní

Učitel :

- učí žáky správně formulovat obsah přečtených textů v logickém sledu

- vede žáky k výstižnému vyjadřování v ústním i písemném projevu

- vede žáky k umění vyjádřit své myšlenky, formulovat odpovědi

- vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

Kompetence sociální a personální

Učitel :

- umožňuje žákům, aby mohli diskutovat v malých skupinách a byli schopni respektovat názor spolužáků

- učí žáky využívat kritické hodnocení

- vede , aby dokázali požádat o pomoc

- vede žáky k pozitivnímu sebehodnocení

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry ve třídě

Kompetence občanské

Učitel :

- vede žáky, aby respektovali přesvědčení druhých, k tolerantnosti

-vede žáky, aby se uměli se vcítit do situací jiných lidí

- učí rozhodovat se zodpovědně

- učí aktivně se zapojovat do života školy( soutěže, kvízy )

- ke spravedlivému sebehodnocení

Kompetence pracovní

Učitel :

- vede žáky k bezpečnému používání pomůcek a materiálu ( geometrie )

- vede žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při psaní a rýsování

- vede žáky k přípravě a udržování pracovního místa

- vede žáky k ochraně zdraví svého i jiných
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- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

- vyžaduje splnění zadaného úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu

- učí žáky aplikovat získané znalosti a dovednosti, využívá mezipředmětové vztahy

7. ročník
0 týdně, V

Desetinná čísla
Očekávané výstupy
žák:

provádí početní operace s přirozenými a desetinnými čísly•
samostatně řeší slovní úlohy•

Učivo
- početní operace s desetinnými čísly
- slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Geometrické útvary v rovině
Očekávané výstupy
žák:

vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku•
převádí jednotky délky a obsahu•
řeší jednoduché slovní úlohy•
dbá na čistotu rýsování•
umí narýsovat a změřit úhel•
rýsuje trojúhelníky dle zadání•

Učivo
- úhel - rýsování, měření, druhy, početní operace
- čtverec, obdélník - obvod, obsah, nákres, konstrukce
- konstrukce trojúhelníku
- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Celá a racionální čísla
Očekávané výstupy
žák:

samostatně řeší slovní úlohy•
provádí početní operace s celými a racionálními čísly•

Učivo
- početní operace s celými a racionálními čísly
- slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Prostorové útvary
Očekávané výstupy
žák:

převádí jednotky objemu•
řeší jednoduché slovní úlohy•
vypočítá povrch a objem krychle a kvádru•
načrtne obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném
promítání

•

Učivo
- krychle, kvádr
- výpočty - povrch, objem, slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
0 týdně, V

Racionální a celá čísla
Očekávané výstupy
žák:

provádí základní operace s racionálními čísly•
vypočítá jednoduché slovní úlohy v oboru racionálních
čísel

•

Učivo
- početní operace s racionálními čísly - zlomky, celá
a desetinná čísla
- slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Rovinné útvary
Očekávané výstupy
žák:

načrtne nákres rovinného útvaru•
sestrojí rovnoběžník a lichoběžník•
vypočítá obvod a obsah rovinného útvaru•

Učivo
- rovnoběžníky - obvod, obsah, konstrukce
- lichoběžník - obvod, obsah, konstrukce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Poměr, úměrnost
Očekávané výstupy
žák:

řeší příklady a slovní úlohy na poměr, přímou a nepřímou
úměrnost

•

Učivo
- zápis, trojčlenka
- slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Rovnice
Očekávané výstupy
žák:

vypočítá pomocí ekvivalentních úprav jednoduché rovnice
a provede zkoušku

•

řeší jednoduché slovní úlohy•

Učivo
- řešení rovnic ekvivalentními úpravami
- zkouška řešení
- jednoduché slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Procenta
Očekávané výstupy
žák:

řeší slovní úlohy na procenta•
vypočítá základ, procentovou část a počet procent•

Učivo
- vypočet - základ, procentová část a počet procent
- slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prostorové útvary
Očekávané výstupy
žák:

řeší jednoduché slovní úlohy•
načrtne a sestrojí obraz tělesa v rovině•
vypočítá objem a povrch tělesa•
převádí jednotky obsahu a objemu•

Učivo
- hranol - nákres, povrch, objem
- válec - nákres, hranol, objem
- slovní úlohy - použití vzorců

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
0 týdně, V

Reálná čísla
Očekávané výstupy
žák:

provádí operace s reálnými čísly•
řeší slovní úlohy•

Učivo
- operace s reálnými čísly
- úprava číselných výrazů, závorky
- slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Základní rovinné útvary
Očekávané výstupy
žák:

provádí náčrt rovinného útvaru•
rýsuje jednoduché konstrukce•

Učivo
- užití Pythagorovy a Thaletovy věty , řešení pravoúhlého
trojúhelníku
- konstrukce rovinných útvarů - trojúhelníky, rovnoběžníky,
lichoběžník, kružnice
- kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výrazy s proměnou
Očekávané výstupy
žák:

provádí početní operace s mnohočleny a lomennými
výrazy

•

užívá vzorce•
používá vytýkání při rozkladu na součin•

Učivo
- úpravy výrazů s proměnnými, užití vzorců

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Rovnice
Očekávané výstupy
žák:

řeší lineární rovnice a soustavu rovnic•
řeší slovní úlohy pomocí užití rovnic a soustav rovnic•

Učivo
- lineární rovnice
- úpravy rovnic se zlomkem, se závorkami, s neznámou ve
jmenovateli, soustava rovnic

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Procenta
Očekávané výstupy
žák:

řeší slovní úlohy z finanční matematiky za pomocí procent•

Učivo
- základy finanční matematiky
- úroky, úvěry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Funkce
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje kvadratickou a lineární funkci•
sestrojí graf funkce•

Učivo
- lineární funkce - sestrojení grafu
- kvadratická funkce - sestrojení grafu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Shrnutí učiva ZŠ
Očekávané výstupy Učivo

- utřídění poznatků ze základního učiva
- testy PC

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.4  Cvičení z českého jazyka

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0 0 0

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět cvičení z českého jazyka je vyučován jako povinně volitelný předmět od 7. ročníku 1 hodinu týdně.

Vzdělávání v předmětu cvičení z českého jazyka vede žáky:

- ke spisovnému vyjadřování

- ke tvoření krátkých mluvených projevů na základě vlastních zážitků

- ke kontrole vlastního písemného projevu

- ke správnému psaní tvarů písmen

- k vyjadřování pocitů z přečteného textu

- k tvořivé práci s literárním textem

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce s využitím odborné literatury nebo internetu

- krátkodobé projekty

Předmět Cvičení z českého jazyka úzce souvisí s ostatními předměty:

- matematika – správné porozumění zadání, psaní znaků a číslic

- cizí jazyk – pochopení významu

- další předměty – rychlá orientace v textu, vyjadřovací schopnosti

Předmětem se prolínají průřezová témata:

- EV: uvědomuje si vztah člověka k přírodě, problémy životního prostředí

- MKV: uvědomuje si etnický původ člověka, lidské vztahy

- MDV: uvědomuje si vliv médií ve společnosti

- OSV: sebepoznání, sebeorganizace, psychohygiena, mezilidské vztah

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků:

Kompetence k učení

Učitel vede žáky:

- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojení učiva

- využívá dovednosti dříve získané
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- vede žáky k systematickému ukládání informací

- vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu

- seznamuje žáky s mluvnickými termíny souvisejícími s probíraným učivem

Kompetence k řešení problému

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní

Učitel vede žáky:

- ke správnému formulování obsahu přečtených textů

- k rozšiřování slovní zásoby

- ke správné, srozumitelné stavbě vět, k vypravování

- k umění vyjádřit své myšlenky, formulovat otázky

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi

- k respektování názorů spolužáků

Kompetence občanská

Učitel vede žáky:

- ke čtení literárních děl

- k recitaci

- k tvoření krátkých textů

Kompetence pracovní

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

- k udržování a přípravě učebního prostoru

7. ročník
0 týdně, V
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7. ročník

Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:

využívá znalostí o podstatných jménech
konkrétních,abstraktních v projevu ústním i písemném

•

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
rozlišuje vhodné užívání zájmen vztažných•
volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích•
při písemném dělení slov rozlišuje kořeny slov•
ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební•
prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
při komunikaci s vrstevníky a s dospělými

•

Učivo
- podstatná jména - procvičování učiva
- tvary označující části těla
- psaní víceslovných vlastních jmen
- přídavná jména - procvičování učiva
- jmenné tvary přídavných jmen
- zájmena - procvičování učiva
- vztažná zájmena
- číslovky - skloňování a pravopis
- slovesa - procvičování
- obtížnější slovesné tvary
- příslovce - tvoření
- stupňování
- další neohebné slovní druhy - předložky
- spojky
- částice
- citoslovce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Skladba
Očekávané výstupy
žák:

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích•
rozlišuje vedlejší větné členy a správně je určuje•
ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební•
prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
při komunikaci s vrstevníky a s dospělými

•

Učivo
- základní větné členy - podmět a přísudek
- shoda podmětu s přísudkem
- rozvíjející větné členy - předmět
- příslovečné určení a jeho druhy
- přívlastek a jeho druhy
- doplněk

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Nauka o slově
Očekávané výstupy
žák:

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
při písemném dělení slov rozlišuje kořeny slov•
ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební•

Učivo
- významy slov - slovo, věcný význam slova
- slovo a sousloví
- slova jednoznačná a mnohoznačná
- synonyma
- antonyma
- homonyma
- odborné názvy
- způsoby obohacování slovní zásoby - odvozování
příponami
- odvozování předponami
- skládání slov
- zkratky a zkratková slova

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
žák:

využívá znalostí o podstatných jménech
konkrétních,abstraktních v projevu ústním i písemném

•

vyhledává obtížnější tvary slov v jazykových příručkách•
volí nejvhodnější předložky a spojky v souvětích•
při písemném dělení slov rozlišuje kořeny slov•
ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební•
prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
při komunikaci s vrstevníky a s dospělými

•

prohlubuje znalosti interpunkce ve větě jednoduché a v
souvětí

•

sepíše životopis•

Učivo
- vypravování
- líčení
- popis osoby a charakteristika
- životopis - souvislý
- strukturovaný
- umělecký
- práce s informacemi - klíčová slova
- výpisky
- výtah

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
0 týdně, V

Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:

rozumí slovům cizího původu a nahrazovat je slovy
domácími

•

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•

Učivo
- procvičování probraného učiva
- nepravidelnosti při skloňování podstatných jmen
- skloňováni obecných jmen přejatých
- skloňování vlastních jmen přejatých
- skloňování zájmen "týž / tentýž"
- slovesný vid dokonavý a nedokonavý
- využití různých slovesných tvarů
- pravopis koncovek jmen a sloves

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Skladba
Očekávané výstupy
žák:

využívá  znalostí o významovém poměru mezi souřadně
spojenými větami

•

rozlišuje různé druhy souvětí,větu hlavní a vedlejší•
rozumí slovům cizího původu a nahrazovat je slovy
domácími

•

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•
volí vhodné stylistické obraty•

Učivo
- věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
- zápor - druhy
- vyjádření
- základní větné členy - podmět a přísudek)
- rozvíjejíci větné členy - předmět
- příslovečné určení
- přívlastek
- doplněk
- několikanásobné větné členy - základní
- rozvíjející
- významový poměr mezi jednotlivými složkami
v několikanásobném větném členu
- větné členy v přístavkovém vztahu
- grafické znázornění stavby věty jednoduché
- druhy vedlejších vět - VV podmětná
- VV přísudková
- VV předmětná
- VV příslovečné
- VV přívlastková
- VV doplňková
- souvětí - souřadné
- souřadně spojené VV
- podřadné
- významový poměr mezi větami hlavními

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Obecné výklady o jazyce
Očekávané výstupy
žák:

rozumí slovům cizího původu a nahrazovat je slovy
domácími

•

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•
má přehled o slovanských jazycích•
převádí text z nespisovné podoby jazyka do podoby
spisovné

•

volí vhodné stylistické obraty•

Učivo
- útvary českého národního jazyka
- česká a moravská nářečí
- čeština a slovenština

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Nauka o slovní zásobě
Očekávané výstupy
žák:

rozumí slovům cizího původu a nahrazovat je slovy
domácími

•

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•
převádí text z nespisovné podoby jazyka do podoby
spisovné

•

volí vhodné stylistické obraty•

Učivo
- slovní zásoba českého jazyka a způsoby tvoření slov
- slova přejatá - původ
- výslovnost
- význam
- pravopis

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
žák:

rozumí slovům cizího původu a nahrazovat je slovy
domácími

•

pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček•
převádí text z nespisovné podoby jazyka do podoby
spisovné

•

odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu apod.•
používá vhodné jazykové prostředky pro výklad, úvahu a
ostatní stylistické útvary

•

volí vhodné stylistické obraty•

Učivo
- charakteristika - osoby
- literární postavy
- líčení přírody
- výklad
- výtah
- úvaha

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
0 týdně, V

Tvarosloví
Očekávané výstupy
žák:

skloňuje podstatná jména obecná i vlastní•
užívá frekventovaná přejatá slova a umět je skloňovat•
skloňuje a stupňuje přídavná jména•
používá správné tvary zájmen a číslovek , zaměří se i na
pravopis

•

rozeznává a vhodně používá neohebná slova•
ovládá mluvnické kategorie sloves•
využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

Učivo
- slovní druhy - ohebné
- neohebné
- skloňování přejatých jmen - obecných
- vlastních
- psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
- přechodníkové tvary

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy
žák:

skloňuje podstatná jména obecná i vlastní•
dbá na kladení správného přízvuku u slov a vět•
pracuje s odborným textem•
dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky českého
jazyka

•

Učivo
- hláskosloví
- zásady spisovné výslovnosti
- zvuková stránka - slova
- věty
- psaní a výslovnost přejatých slov

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Obecné výklady o jazyce
Očekávané výstupy
žák:

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu•

Učivo
- slovanské jazyky
- důležitá období ve vývoji českého jazyka

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Skladba
Očekávané výstupy
žák:

využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

nezapomíná na grafické odlišení vět, přímé řeči•
člení text na odstavce•
pracuje s odborným textem•
orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách•
proniká do logiky stavby českého jazyka•
má přehled o členění složitého souvětí•
využívá znalostí o oslovení, vsuvce, větě neúplné•
dbá na ustálený slovosled•
orientuje se v různých slohových útvarech a využívá
vhodné slovní zásoby

•

Učivo
- větné členy - holé
- rozvité
- několikanásobné
- samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa,
vsuvka
- psaní čárky v souvětí podřadném
- zásady českého slovosledu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
žák:

užívá frekventovaná přejatá slova a umět je skloňovat•
využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy
ve větě jednoduché a v souvětí

•

člení text na odstavce•
pracuje s odborným textem•
orientuje se v encyklopediích a jazykových příručkách•
proniká do logiky stavby českého jazyka•
má přehled o členění složitého souvětí•
dbá na ustálený slovosled•
orientuje se v různých slohových útvarech a využívá
vhodné slovní zásoby

•

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu•

Učivo
- vypravování - v běžné komunikaci
- v umělecké oblasti
- popis a charakteristika osoby
- životopis
- výklad a výtah z odborného textu
- úvaha
- proslov
- publicistické útvary - zpravodajské
- úvahové
- přechodné

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5.5  Anglická konverzace

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0 0 0

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět anglická konverzace je volitelný přemět pro žáky od 7. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.

Vzdělávání v předmětu anglická konverzace je zaměřeno na:

- získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

- osvojení si jazykových znalostí a dovedností

- aktivní využití komunikace v anglickém jazyce jako základ komunikace v rámci Evropy a světa

- snížení jazykových bariér

- poznávání života lidí a kulturních tradic v jiných zemích v jiných zemích

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání :

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce, práce ve dvojicích

- využití počítačových programů a práce s internetem/vyhedávání informací, práce s informacemi/

- práce s výukovými videoprogramy a časopisy

- hry, soutěže, tvorba projektů

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky:

- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojení učiva

- využívá dovednosti dříve získané

- k systematickému ukládání informací

- k aplikaci naučených pravidel

Kompetence k řešení problému:

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- k správnému formulování obsahu přečtených textů

- k rozšiřování slovní zásoby

- k správné, srozumitelné stavbě vět, k vypravování

- k umění vyjádřit své myšlenky, formulovat otázky

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi v malých skupinkách

- k respektování názoru spolužáků

Kompetence občanská:

Učitel vede žáky:

- k čtení literárních děl

- k recitaci

- k tvoření krátkých textů

- k odpovědnému plnění úkolů

- k aktivnímu zapojení se do života školy - soutěže

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní
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- k udržování a přípravě učebního prostoru

7. ročník
0 týdně, V

Our life
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
využívá získanou slovní zásobu•
vytváří jednoduchá písemná sdělení•
rozumí jednoduchému písemnému textu•

Učivo
- můj domov
- volnočasové aktivity
- projekt Adopce na dálku
- aktuální témata
- témata dle nabídky v časopise R+R

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
0 týdně, V

Our life
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
využívá získanou slovní zásobu•
vytváří jednoduchá písemná sdělení•
rozumí jednoduchému písemnému textu•

Učivo
- volnočasové aktivity
- naše město
- projekt Adopce na dálku
- aktuální témata
- témata dle nabídky v časopise R+R

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
0 týdně, V

Our life
Očekávané výstupy
žák:

dorozumí se v běžných každodenních situacích•
využívá získanou slovní zásobu•
vytváří jednoduchá písemná sdělení•
rozumí jednoduchému písemnému textu•

Učivo
- já a můj svět
- svět kolem nás
- projekt Adopce na dálku
- aktuální témata
- témata dle nabídky časopisu R+R

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

5.6  Výtvarné techniky

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0 0

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět je vyučován na 2. stupni v 7. a 8. ročníku jako předmět volitelný s časovou dotací dvě vyučovací hodiny

týdně.

Vyučovací předmět je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura na II. stupni a přispívá ke kultivaci osobnosti

žáka tím, že rozšiřuje prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky

prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby.

Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v prostředí školy, přilehlého okolí i města, ale také

v galeriích a muzeích, kde dochází k významnému přímému kontaktu s výtvarným uměním.

Předmětem prolínají průřezová témata:

- MV - tvorba mediálního sdělení

       - vnímání autora mediálních sdělení

- OSV- rozvoj schopnosti poznání

        - sebepoznání a sebepojetí

        - kooperace a kompetice

        - kreativita

        - řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel :

- pracuje na projektech

- kriticky posuzuje vlastní tvorbu

Kompetence k řešení problému:

Učitel:

- vede žáky k uvážlivému hodnocení v oblasti umění

Kompetence komunikativní:

Učitel :

- diskutuje o své práci nebo o dojmu z uměleckého díla

- obhajuje svůj názor a toleruje názor druhých

Kompetence sociální a personální:

Učitel :

- rozvíjí svůj přirozený talent a nadání

- respektuje pravidla v týmu

- vnímá a toleruje osobité přístupy spolužáků, má radost z tvorby a úspěchů svých i ostatních

Kompetence k občanské:

Učitel :

- respektuje názory druhých

- prezentuje výsledky své práce, účastní se soutěží

Kompetence pracovní:

Učitel:

- vede žáky ke správnému používání výtvarných potřeb a pečování o ně
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7. ročník
0 týdně, V

Plošná tvorba
Očekávané výstupy
žák:

poznává prostředí školy, své obce, sleduje detaily staveb
a předmětů

•

osvojuje si schopnost vyjádřit se o své práci, zdůvodnit,
hodnotit a vyjádřit se i o práci jiných, vést dialog, být
tolerantní k názoru druhých

•

podílí se na dotváření prostředí, vystavuje své práce a
připravuje výzdobu školy

•

poznává výtvarná vyjádření významných malířů, pokouší
se dotvářet výtvarné práce písemným projevem

•

rozvíjí si schopnost výtvarně vnímat věci, užitkové
předměty z hladiska funkce, tvaru, dekoru apod.

•

poznává různé materiály ( přírodní i umělé), seznamuje se
s různými způsoby jejich zpracování (různými technikami),
osvojuje si dovednost práce s různými nástroji

•

Učivo
- poznávání a prožívání světa ( domov, škola)
- fantazie ( výtvarné hry)
- experimentování s barvami ( míchání, zapouštění,
překrývání)
- vyhledávání výrazných a zajímavých linií, tvarů, barev,
struktur a jejich zaznamenávání ( kresba, malba, otisk,
frotáž)
- výtvarné vyjádření zážitků, emocí, smyslových vjemů,
myšlenek, událostí (malba, kresba, linie, tvar)
- experimentování s běžnými i netradičními nástroji ( štetec,
dřívko, rudka, uhel, tužka)
- výtvarné vnímání věcí, užitkových předmětů, dekoru
(kresba, vytrhávání z papíru, koláž)
- individuální i skupinová práce s různými technikami
a velkými formáty (balící papír, velké formáty čtvrtek)
 
 
 
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Prostorová tvorba
Očekávané výstupy
žák:

poznává prostředí školy, své obce, sleduje detaily staveb
a předmětů

•

osvojuje si schopnost vyjádřit se o své práci, zdůvodnit,
hodnotit a vyjádřit se i o práci jiných, vést dialog, být
tolerantní k názoru druhých

•

podílí se na dotváření prostředí, vystavuje své práce a
připravuje výzdobu školy

•

poznává výtvarná vyjádření významných malířů, pokouší
se dotvářet výtvarné práce písemným projevem

•

rozvíjí si schopnost výtvarně vnímat věci, užitkové
předměty z hladiska funkce, tvaru, dekoru apod.

•

poznává různé materiály ( přírodní i umělé), seznamuje se
s různými způsoby jejich zpracování (různými technikami),
osvojuje si dovednost práce s různými nástroji

•

Učivo
- poznávání a prožívání světa ( domov, škola)
- využívání různých materiálů (přírodních, umělých vč.
odpadových), poznávání jejich vlastností, zpracování
různými technikami
- experimentování s běžnými i netradičními nástroji
a materiály ( provázek, kůra, textilie, kůže, kov, plasty)
- seznámení se s textilními materiály a jejich dělením
- individuální i skupinová práce různými technikami ( sádra,
keramika....)
- vycházky s výtvarnými náměty, pozorování ( sběr
materiálu, pozorování věcí, prvků staveb, práce v terénu)
- návštěvy výstav

 322
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012 5.6  Výtvarné techniky

7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
0 týdně, V

Plošná tvorba
Očekávané výstupy
žák:

chápe umění jako specifický způsob poznání a svébytný
prostředek komunikace

•

učí se prostřednictvím vlastní tvorby, opírá se o
subjektivní vnímání, cítění, prožívání a představy

•

spoluvytváří vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu,
pochopení a poznávání uměleckých hodnot

•

uvědomuje si sebe samého jako svobodného tvořivého
člověka

•

zaujímá osobní účast v procesu tvorby a chápe ho jako
způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků a
postojů ke světu

•

Učivo
- člověk v mnoha podobách (postava, v zaměstnání,
v umění)
- experimentování s barvami (míchání, zapouštění,
překrývání)
- vyhledávání výrazných a zajímavých linií, tvarů a jejich
zaznamenávání (kresba, malba, otisk, frotáž)
- výtvarné vyjádření zážitků, emocí, smyslových vjemů,
myšlenek a událostí (linie, tvar)
- experimentování s běžnými i netradičními nástroji
a materiály (štětec, dřívko, rudka, uhel, tužka, prsty)
- výtvarné vnímání věcí, užitkových předmětů a jejich
dekoru (kresba, vytrhávání z papíru, koláž)
- práce s velkými formáty, individuální i skupinová, různými
technikami ( balicí papír, velké formáty čtvrtek)
- vycházky s výtvarnými náměty
 
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Prostorová tvorba
Očekávané výstupy
žák:

chápe umění jako specifický způsob poznání a svébytný
prostředek komunikace

•

učí se prostřednictvím vlastní tvorby, opírá se o
subjektivní vnímání, cítění, prožívání a představy

•

spoluvytváří vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu,
pochopení a poznávání uměleckých hodnot

•

uvědomuje si sebe samého jako svobodného tvořivého
člověka

•

zaujímá osobní účast v procesu tvorby a chápe ho jako
způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků a
postojů ke světu

•

Učivo
- poznávání okolního světa (škola a její okolí, naše město
a jeho nejbližší okolí)
- využívání různých materiálů (přírodních, umělých, včetně
odpadových), poznávání jejich vlastností a zpracování
různými způsoby
- experimentování s netradičními výtvarnými nástroji
a materiály (provázek, kůra, textilie, kůže, plasty, kovy)
- seznámení se s různými textilními materiály, jejich
rozdělením a různými způsoby práce s nimi
- pozorování (sběr materiálů), pozorování věcí, prvky
staveb, práce v terénu
- návštěvy výstav

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Komunikace

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5.7  Ruský jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

0 0 0

Charakteristika vyučovacího předmětu
Ruský jazyk je jako volitelný předmět vyučován v 7. - 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně.

Výuka cizím jazykům vytváří předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Připravuje

je jak k praktickému užívání jazyka, tak k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

zprostředkovaných mateřským jazykem. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá

tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak i dalším studiu i v budoucím pracovním

uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumnění a tolerance.

Vzdělávání v předmětu ruský jazyk vytváří podmínky

- k seznámení s dalším cizím jazykem a osvojení si jeho základů

- k seznámení se základními poznatky z reálií a kultury zemí příslušné jazykové oblasti

- k osvojování učebních postupů, potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků

- k rozšiřování všeobecného kulturního přehledu, který je předpokladem k formování postojů vedoucích

k vytváření porozumnění mezi národy, k pšstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám

jiných národů

Formy a metody práce:

- frontální výuka s demonstračními  pomůckami

- skupinová práce, práce ve dvojicích

- aktivity s využitím PC

- práce s internetem( vyhledávání a práce s informacemi)

- jazykové hry
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- videa, písničky, pohádky

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky:

- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojení učiva

- využívá dovednosti dříve získané

- k systematickému ukládání informací

Kompetence k řešení problému:

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- k zájmu o komunikaci v cizím jazyce a výměnu informací

- k dodržování pravidel komunikace

- ke srozumitelnému projevu

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi v malých skupinkách

- k respektování názoru spolužáků

- k ochotě pomoci

Kompetence občanská:

Učitel vede žáky:

- k zájmu o veřejné dění

- k odpovědnému plnění úkolů

- k zapojení do aktivit školy

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

- k dodržování pravidel bezpečnosti

 

7. ročník
0 týdně, V

Předazbukové období
Očekávané výstupy
žák:

 rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním
frázím a jednoduchým větám

•

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

•

Učivo
- základní pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích - pozdrav, poděkování, představování,
- jednoduchá sdělení - adresa,blahopřání, pozdrav, omluva,
- tematické okruhy: Domov, Rodina, Škola, Zvířata, Dny
v týdnu, Jídlo, Číslovky, Barvy
- melodie ruské věty
- hlásky odlišné od češtiny
- písně, říkanky, krátké texty
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7. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Azbukové období
Očekávané výstupy
žák:

 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

•

 sdělí  základní údaje o své osobě, své rodině a běžných
každodenních situacích

•

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

•

Učivo
- základní pravidla komunikace v běžných každodenních
situacích
- jednoduchá sdělení (adresa, blahopřání, pozdrav, omluva
atd.)
- tematické okruhy - Rodina a já, Doma a ve škole, Co jíme,
Domácí zvířata, Dny v týdnu, Měsíce v roce
- slovní zásoba a tvoření slov
- základní gramatické struktury

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Základní reálie o rusky mluvících zemích
Očekávané výstupy Učivo

- srovnání rozdílných kultur a způsobu života

Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

8. ročník
0 týdně, V

U mapy Ruska
Očekávané výstupy
žák:

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

•

 používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník•

Učivo
- Ruská federace - národy, národnosti, kultura
- pohádky, písničky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Různé příležitosti
Očekávané výstupy
žák:

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

•

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

•

 používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník•
 sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své
rodině a běžných každodenních situacích,vyplní základní
údaje do formulářů

•

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

•

Učivo
- tematické okruhy: Ve městě a na vesnici, Ve škole,
Narozeniny a svátky, Zvířata

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Kalendář
Očekávané výstupy
žák:

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

•

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

•

 používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník•
 sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své
rodině a běžných každodenních situacích,vyplní základní
údaje do formulářů

•

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

•

Učivo
- názvy dnů, měsíců, číslovky do 100
- časování a významy základních sloves

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

9. ročník
0 týdně, V

Zdokonalování řečových dovedností
Očekávané výstupy
žák:

 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku

•

 používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník•
sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své
rodině a běžných každodenních situacích

•

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

•

Učivo
- tematické okruhy: Oblékání, Nákupy, Příroda a počasí,
Tradice a zvyky, svátky
- důležité zeměpisné údaje
- slovní zásoba k daným tematickým okruhům
- základní gramatické struktury a typy vět
- základy lexikálního principu pravopisu slov
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve
větě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 328
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Hodnocení žákůŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012

6  Hodnocení žáků
Hodnocení žáků

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady

a pravidla pro sebehodnocení žáků

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích

vzdělávání a chování dítěte, žáka nebo studenta.

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis

z vysvědčení.

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen

"klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem

školské rady.

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka

na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která

hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti

zákonného zástupce žáka.

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo

nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval.

7. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo

nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho

dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

8. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další

kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné

zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

Hodnocení základního vzdělávání

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby

žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti,

občanské nebo školní iniciativy, záslužný či statečný čin, za mimořádně úspěšnou práci, sportovní a kulturní

reprezentaci města, kraje.

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po

projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za

déletrvající úspěšnou práci.

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a)  napomenutí třídního učitele

b) důtku třídního učitele

c) důtku ředitele školy

 V průběhu klasifikačního období (pololetí) se nebude v hodnocení žáka opakovat stejné kázeňské opatření

(napomenutí – důtka ředitele školy). Pokud nedojde v průběhu klasifikačního období (pololetí) po udělení

kázeňského opatření k nápravě, lze v průběhu klasifikačního období udělit další stupně kázeňských opatření

a následně při klasifikaci sníženou známku z chování.

V průběhu klasifikačního období (pololetí) lze udělit jednomu žákovi v rozdílném časovém horizontu jak

pochvalu, tak i důtku, a to tehdy, jsou-li zde rozdílné důvody pro udělení výchovného opatření.

Výchovná opatření udělená v průběhu pololetí zapíše třídní učitel po pedagogické radě do dokumentace školy –

vedeno v elektronické podobě.

Po pedagogické radě třídní učitel informuje zákonného zástupce o udělení výchovných opatření zvláštním

dopisem. Důtku ředitele školy a sdělení o neprospěchu zasílá třídní učitel prostřednictvím kanceláře školy.

4. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi

uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

5. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho

důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
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6. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak,

aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li

možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

8. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených

rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování

ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně

základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to

tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.

V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,

může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních

dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka

v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad

nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu

dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy

nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování

nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel

školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2.

V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14

dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského

úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího

vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na

daném stupni již opakoval ročník.

11. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou školní docházku

střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve,

pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků

vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků

vzdělávání žáka druhou školou.

Pravidla pro sebehodnocení žáků:

1. Sebehodnocení je součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.

3. Chyba žáka je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou

některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy, jak bude

pokračovat dále

5. Pedagogové vedou žáka, aby věcně zhodnotil svůj výkon.

6. Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale pouze doplňuje

a rozšiřuje evaluační procesy s cílem více aktivizovat žáka.

7. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního

hodnocení

1. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených

kritérií

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení

stupni:

a) 1 - velmi dobré

b) 2 - uspokojivé

c) 3 - neuspokojivé

 Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního  řádu školy. Méně závažných přestupků se

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.    

 Stupeň 2 (uspokojivé)
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Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně

závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele, ředitele dopouští dalších přestupků, narušuje

výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných

přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost

a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního

hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

a) 1 - výborný

b) 2 - chvalitebný

c) 3 - dobrý

d) 4 - dostatečný

e) 5 - nedostatečný

4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných

školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným

výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním

předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v

souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na

druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3.

6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl (a) s vyznamenáním

b) prospěl (a)

c) neprospěl (a)

d) nehodnocen (a)

7. Žák je hodnocen stupněm

a) prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je

hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení

a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků dle § 14 odst. 2 vyhlášky

b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen

na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

c) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen

na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho

hodnocen na konci druhého pololetí.

d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním

vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

8. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého

jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

9. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním

hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím

programem pro základní vzdělávání.

10. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem

stanovených kritérií

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

 331
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Hodnocení žákůŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012

- předměty s převahou teoretického zaměření

- předměty s převahou praktických činností 

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel

nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

10.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky

učebních osnov hodnotí:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,

kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

-schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu

a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

- kvalita výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

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 a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

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 a výstižnosti. 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 v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí

nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí

hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho

logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

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 v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 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 a výstižnosti.V

kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.

Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu 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 podněty

učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním
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a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti

a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Nedovede samostatně studovat.

10.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky

apod.

Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

- kvalita výsledků činností,

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově,

samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává

pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce;

dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní

práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje

laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně

tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává

samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné

nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin,

materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla

obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí

učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb

a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní

práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně

využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být

částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické

poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech,

dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou

pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci

učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze

a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani

s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech,

dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.

Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti

si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá

na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze
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a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných

nedostatků.

10.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova

apod.

Při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem se žáci v tělesné výchově klasifikují s přihlédnutím

ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče

o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi

úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky

působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky

aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim

aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů,

které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší

nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových

úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus

a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti

v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti

a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem

o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly

řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou

snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem

o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

11. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

11.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem

školské rady a po projednání v pedagogické radě.

11.2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo

klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na

žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

11.3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní

hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

11.4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti

zákonného zástupce žáka.

11.5. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných

předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,

které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího

programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení
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výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet

případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze

hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

11.6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

 
Prospěch

Ovládnutí učiva

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá, ovládá částečně

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí

1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý
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řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování

1 – velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští

ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně

závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku

ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

11.7 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním

hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím

programem pro základní vzdělávání.

12. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení,

hodnotí jevy, které žák zvládl.

3. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu

hodnocení a klasifikace žáka.

5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém

vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení

(např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah

písemných prací,…).

6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení.

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci

druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření,

konají opravné zkoušky.

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem

školy. Žák může v jednom dni konat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
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3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných

důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího

školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního

přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného

předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující

daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise

hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí

výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných

důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR

1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě žádosti

zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku,  nejdéle však za období dvou

školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen

"zkoušející škola"). Zkouška se koná:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se

k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro

základní vzdělávání,

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze

vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze školy

mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná.

V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně

ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.

3.  Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění

povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období

nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem

kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat

předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.

4.  Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole,

zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

5.  Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové

škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání

a znalosti vyučovacího jazyka.

6. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě žádosti

zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou

školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného

v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po

vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.

7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění

povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době

pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové

školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.
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8.  Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole,

zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

9. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole,

zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti

vyučovacího jazyka.

10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst.

1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí školního

roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího

obsahu podle § 18 odst. 1.

11. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze zahraniční

školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška

koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení

úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení.

12.Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do

příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

13. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst. 1 písm.

a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy nebo

v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl

z tohoto obsahu hodnocen, nebo

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který

žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil.

14. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst.

1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen

vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na

vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.

15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za

období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na tomto

vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou

mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce

1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst.

1.

16.  Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky

v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení.

17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo

konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí

ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b z jiných

než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění

úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v případě, že

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující

daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise

hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením, nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí

výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných

důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat

 338
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

SMILE verze 2.3.5



Hodnocení žákůŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092012, Datum: 1.9.2012, Platnost: od 1.září 2012

o přezkoušení podle § 22.

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.     

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné,

srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně

správné a doložitelné.

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním

žáků, sledováním jeho   výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné,ústní, grafické,

praktické, pohybové,...),kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi

s ostatními vyučujícími.

4. Žák školy musí mít z každého předmětu alespoň tři známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní

zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení

okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do

14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zástupcům žáka a to zejména

prostřednictvím zápisů do žákovské knížky   - současně se sdělováním známek žákům.     

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se

nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou

dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Kontrolní písemné

práce - harmonogram kontrolních prací vyvěsí ZŘ do sborovny, vyučující doplní termín vypracování kontrolní

práce. Kontrolní písemné práce jsou povinné pouze v českém jazyce, cizím jazyce a v matematice v 6.– 9.

ročníku, na 1. stupni ve 3.-5. ročníku. Učitel provede analýzu výsledků (zvládnutí učiva) a s těmito výsledky

seznámí ředitelství školy. Kontrolní práce se píší  v  6.-8.ročníku  4x ročně, v 9. ročníku 3x ročně.  Ve  3.-5.

ročníku 2x ročně.

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy

doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě

dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento

klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.  

9. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo

školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka,

které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.     

10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita

práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě

průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám,

které žák získal, a které byly sděleny rodičům.     

11. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické

radě.                                                

12. Na konci klasifikačního období v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním

pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do

třídního výkazu /vedeno v elektronické podobě/ a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci

v náhradním termínu apod.     

13. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů

v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.  

14. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách, na které jsou rodiče

písemně zváni nebo v době individuálních konzultací. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou

sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.     

15. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně

a prokazatelným způsobem.     

16. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce

uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka

odvolat, tj. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými

zkouškami až do 30.10.  dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na

požádání ve škole také rodičům.     

17. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy

po nepřítomnosti delší než jeden týden; účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale

hodnotit to, co umí;  učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé

třídě není přípustné; před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva;
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prověřování znalostí se smí provádět až po dostatečném procvičení učiva.        

18. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které

mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních

jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické radě.        

19. Klasifikace chování     

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními

učiteli. Rozhoduje o nich ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží,

mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování

pravidel chování (školní řád).

b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. V případě, jedná-li se o závažné

zaviněné porušení povinností vyplývajících ze školního řádu, případně ze zákona (napadení spolužáka

s následným ublížením, hrubá urážka zaměstnance školy, šikana, alkohol, drogy, jich distribuce a konzumace,

 neuděluje se v průběhu klasifikačního období výchovné opatření. Třídní učitel, případně jiný vyučující navrhne

sníženou známku z chování, která bude žákovi udělena na konci klasifikačního období.

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.        

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;   nebo se opakovaně dopustí méně

závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.    

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku

ředitele školy dopouští dalších přestupků.                                                                           

V. Školní řád

1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických pracovníků,

dodržuje školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.     

2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast

na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je

pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.     

3. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.    

4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory

v čistotě a pořádku, chrání školní i soukromý majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby

podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.     

5. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících.

V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.     

6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé

(např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).      

7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujícího.    

8. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 dnů písemně nebo telefonicky

a po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Informaci o uvolnění z předem známých

důvodů podávají rodiče písemně třídnímu učiteli. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný

pouze se souhlasem třídního učitele na základě písemné žádosti rodičů. Škola v odůvodněných případech může

po rodičích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.     

10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu

myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických

podmínek. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného

odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo

jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů po dobu pobytu ve škole neodkládají, pouze

pokud k tomu mají vyčleněná místa k tomu určená, to jest osobní uzamykatelné skříňky, případně na pokyn

vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských

přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus

a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc nebo lehčí
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zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním

znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými

jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení

o udělení azylu na území České republiky.

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při

vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.

3. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo

znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují  je   při klasifikaci

a hodnocení chování žáků a také volí vhodné  a přiměřené způsoby získávání podkladů.     

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti

zákonného zástupce žáka.

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které

odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při

klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.     

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty

neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat,     

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný

názor je respektován.     

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb.,

o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování

předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák

nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl

přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného

pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno

nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud

žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí

ani v náhradním termínu.

 

Autoevaluace školy

Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho roku nebo dvou školních let. Návrh struktury vlastního

hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce škoního roku, v němž se má

vlastní hodnocení školy uskutečnit. Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do konce října

následujícího školního roku.

1. Oblasti hodnocení školy:

a) Podmínky ke vdělávání

b) Průběh vzdělávání

c) Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na

vzdělávání

d) Výsledky vzdělávání žáků

e) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

d) Úroveň výsledků práce školy 

2 . Cíle autoevaluace:

Cílem hodnocení je analýza, která zjistí slabá místa školy. Z provedené analýzy vyplynou nápravná opatření

k odstranění zjištěných nedostatků

3.  Nástroje autoevaluace:

a) Pravidelné sledování a vyhodnocování chodu školy

b)  Rozbory jednotlivých jevů

c) Hospitační činnost ve vyučování

d) Testování výsledků vzdělávání v rámci ČR

e) Kontrolní činnost ve všech oblastech řízení školy

f) Zpětná vazba v případě zjištěných nedostatků

g) Spolupráce s rodiči, veřejností, zřizovatelem, rychlá reakce na vzniklé problémy

h) Spolupráce s jinými školami a školskými zařízeními
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i) Plnění nápravných nařízení

j) Kontrola plnění stanovených úkolů vyplývajících ze zjištěných nedostatků

4 . Časové rozvržení:

a) Zpracování autoevaluace školy - červenec, srpen

b) Seznámení pedagogického sboru s výsledky autoevaluace, rozbor situace na škole - září

c) Stanovení úkolů vyplývajících z autoevaluace - září

d) Plnění nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků - říjen - červen daného školního roku, dle

rozsahu zjištěného
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