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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Škola pro život 2016

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
ADRESA ŠKOLY: Výprachtice 390, 561 34
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Hana Chládková
KONTAKT: e-mail: zs.vypr@email.cz, web: www.zsvyprachtice.cz
IČ: 70991715
RED-IZO: 600104842

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Výprachtice
ADRESA ZŘIZOVATELE: Výprachtice 3, 561 34
KONTAKTY:
http://www.obec-vyprachtice.cz/

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 21. 2. 2018
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 21. 2. 2018

................................................
ředitel školy

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

Mgr. Hana Chládková
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí je škola plně organizovaná,
poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v centru města nebo obce.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.
Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem.

2.4 Podmínky školy
Škola je svýn uspořádánímzařazena mezi úplné škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají
k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází v budově školy.
Vyučování probíhá v českém jazyce.
Škola sídlí v jedné budově . Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k
dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební
výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola
poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovních stanic, specializované
učebny, bezdrátové připojení v části školy.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební
výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.
Škola v následujících nespolupracuje s externími specialisty.

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
Autoevaluace školy
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Oblast autoevaluace

Kritéria

a cíl
Podmínky ke
vzdělávání

Nástroje

Časové rozvržení

Jednotlivé složky ŠVP Vzdělávací obsahy –
Učební plán
(učební plán,
pravidelná konzultace
Vzdělávací obsahy
vzdělávací obsahy,
pedagogů, vzájemné
průřezová témata

hospitace pedagogů

a jejich TO, projekty
uvedené
v Charakteristice
školy, zvolené
strategie a naplňování
jednotlivých
kompetencí) – zda-li
se realizují v souladu
RVP ZV
Hodnocení žáků

Jsou žáci hodnoceni

Konzultace a řízené

Konzultace

z hlediska výstupů

rozhovory mezi

a rozhovory

jednotl. kompetencí? pedagogy školy –
Jsou žáci seznámeni
s kritérii pro jejich

konkrétní stanovení roku
kritérií

hodnocení u

Hodnocení u

jednotlivých aktivit,

jednotlivých aktivit

úkolů či projektů? Jsou
nástroje hodnocení
dostatečně
rozmanité? Poskytuje

v průběhu celého

Rozbor jednotl. typů
hodnocení mezi
pedagogy

hodnocení žákům
informace, jak svoji
práci zlepšit?
Prostředí ve škole iJednotlivé oblasti:

Estetika prostředí

V průběhu celého

mimo školu

(výzdoba)

roku

jídelna

Péče o zahradu a

Jaro

školní zahrada

školní hřiště, výsadba

školní hřiště

stromů, úprava

budova
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lesy v místě bydliště

hřiště,

průběžně

Studánky

Vlastní hodnocení školy

Oblasti vlastního

Cíle vlastního

Kritéria vlastního

hodnocení

hodnocení

hodnocení

Podmínky ke

-udržení

vzdělávání

stávajících
podmínek ke
vzdělávání na
škole v souladu

Nástroje

Časové rozvržení

-jednotl. složky
ŠVP-učební plán,-pozorování
vzdělávací

-pravidelná

Obsahy,...

konzultace

-průběžně

pedagogů

ŠVP s RVP
-zajištění
materiálních,

-materiální

-pozorování

technických,

zajištěnost,

rozbory, revizní

zprávy
hygien. a dalších technické revize,
-zprávy z exter.
BOZP, externí
podmínek
auditu
audit, plnění
ke vzdělávání
rozpočet školy
-zajistit dostatek rozpočtu
-oslovování
finančních zdrojů-sponzorské
sponzorů,
smlouvy
na zabez.
propagace školy,
-dostatečný
chodu školy
-grantové žádosti
rozpočet
a zlepšení
-dobrá
stávajícího stavu -granty
komunikace

-pravidelně

se zřizovatelem
Výsledky

-úspěšnost

-výsledky testů

vzdělávání

absolventů,

vědomostní a

žáků

-úroveň

dovednostní

vědomostí

testy v

a dovedností

jednotl. ročnících

-testy

-každoročně
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-studium a
Personální
oblast

-úroveň pedag.
sboru a jeho
složení

-vztahy v pedag.

školení

průběžně

sboru

-další vzdělávání
pedagogů
Školní klima

- image,

- pocit

kultura prostředí příjemného

-testy a dotazníky
pro rodiče, žáky

a bezpečného

a učitele

pobytu žáka

- šikana -

ve škole

prevence
-monitoring návykové látky

Spolupráce
s rodiči

-rozšíření

-1 x ročně

- průběžně
- průběžně

- naplnění školy - rozhovory

- dle potřeby

spolupráce s

v rámci

- třídní schůzky

-2 x ročně

rodiči a

demografie

schůzky SRPDŠ

- dle potřeby

spokojenost

obce

rodičů se školou

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu
jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel.
sboru),
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podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a
zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství
školy a externí vztahy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita
a rozvoj lidských zdrojů,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické
řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti

2.5.3 Nástroje autoevaluace
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele,
zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zpětná vazba absolventů

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Vlastní hodnocení školy

Oblasti vlastního

Cíle vlastního

Kritéria vlastního

hodnocení

hodnocení

hodnocení

Podmínky ke

Nástroje

Časové rozvržení

-udržení
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vzdělávání

stávajících

-jednotl. složky

-pozorování

podmínek ke

ŠVP-učební plán,-pravidelná

vzdělávání na

vzdělávací

konzultace

škole v souladu

Obsahy,...

pedagogů

-průběžně

ŠVP s RVP

-pravidelně

-zajištění

-materiální

-pozorování

materiálních,

zajištěnost,

rozbory, revizní

technických,

technické revize, zprávy

hygien. a dalších BOZP, externí

-zprávy z exter.

podmínek

audit, plnění

auditu

ke vzdělávání

rozpočtu

rozpočet školy

-zajistit dostatek -sponzorské

-oslovování

finančních zdrojů smlouvy

sponzorů,

na zabez.

-dostatečný

propagace školy,

chodu školy

rozpočet

-grantové žádosti

a zlepšení

-granty

-dobrá

stávajícího stavu

komunikace
se zřizovatelem

Výsledky

-výsledky testů

vzdělávání

-úspěšnost

vědomostní a

žáků

absolventů,

dovednostní

-úroveň

testy v

vědomostí

jednotl. ročnících

-testy

-každoročně

a dovedností
Personální oblast -úroveň pedag.

-studium

sboru a jeho

-vztahy v pedag. školení

složení

sboru

aprůběžně

-další vzdělávání
pedagogů
Školní klima

- image, kultura -pocit
prostředí

-testy a dotazníky-1 x ročně

příjemného

pro rodiče, žáky

a bezpečného

a učitele

pobytu žáka

-šikana-prevence -průběžně

ve škole

-monitoring-

-průběžně

návykové látky
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Spolupráce

-rozšíření

s rodiči

-naplnění školy

-rozhovory

-dle potřeby

spolupráce s

v rámci

-třídní schůzky

-2 x ročně

rodiči a

demografie

schůzky SRPDŠ

-dle potřeby

spokojenost

obce

rodičů se školou

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
obec/město
sdružení rodičů a přátel školy
školské poradenské zařízení

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: jarmark, sezónní besídky.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 16 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce.
o

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitele, učitelé I. stupně a II. stupně, 2
vychovatelky školní družiny a dvě asistentky pedagoga.

o

Velikost pedagogického sboru, jeho odborná kvalifikovanost i její rozvoj odpovídají cílům,
které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

o

Usilujeme o plnou kvalifikovanost vyučujících, všichni učitelé se průběžně nadále
vzdělávají.
o

Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální
výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce
s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači,
komunikace

prostřednictvím

elektronické

pošty

a

využívání

výpočetní,

komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků, práce
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s interaktivní tabulí a práce s elektronickým informačním systémem školy (iskola).
o

Ve škole pracuje výchovný poradce

o

Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických (rizikových) jevů.

o

Všichni učitelé jsou proškolováni v problematice ochrany bezpečnosti a zdraví,
problematice ochrany při mimořádných událostech a procházejí základním
kurzem první pomoci.

o

Členové pedagogického sboru směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky
výchovně vzdělávacího procesu – žáky, jejich zákonnými zástupci i širší veřejností.

o

Důležité jsou partnerské profesní vztahy mezi učiteli.

o

Pedagogičtí pracovníci školy se řídí Etickým kodexem Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, který si odsouhlasili.

2.9 Dlouhodobé projekty
o

Péče o krajinu – obnovitelné zdroje (projekt na 4 roky, II. stupeň)

o

Den Země –

žáci uklízí prostory kolem školy, školní hřiště, kostelní cestu,

výpomoc obci při úklidu příkopů kolem silnice apod.
o

Pohádkový les – žáci 9. ročníku připravují pro ostatní žáky turistickou trasu,

na které žáci plní úkoly.
o

Akademie ke Dni rodiny - vystoupení žáků pro veřejnost v sále hostince U Jana.

o

„Recyklohraní“ třídění odpadu – na chodbě jsou umístěny drtičky na PET lahve, nádoby
na třídění odpadu a nádoby na použité baterie.

o

Dopravní výchova – dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě,

žáci získávají mezinárodní „Průkaz cyklisty“,
školní a okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
o

Branný den -

1. ukázky IZS, Lanškroun,

2. branný den v areálu školy (HZS, POLICIE, ČČK aj.)
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o

Předvánoční workshop a jarmark – adventní prodej výrobků zhotovených dětmi,
den otevřených dveří, doprovodné akce, spolupráce s Obcí Výprachtice

o

Čarodějnice – odpolední zábavný program pro děti, opékání (30. 4.), spolupráce
s místními spolky a Obcí Výprachtice

o

Dětský den – sportovní soutěže a hry pro děti (červen)

o

Štafeta – žáci 9. ročníku předávají pomyslnou „štafetu“ nově nastupujícím žákům do
první třídy, šerpování budoucích prvňáčků, rozloučení s deváťáky na Obecním úřadě
(spolupráce s MŠ, Obcí Výprachtice a SPOZ Výprachtice)

o

Slavnost Slabikáře – žáci 1. třídy obdrží po zvládnutí Živé abecedy Slabikář, ukázková
hodina pro rodiče žáků

o

Podzimní exkurze –

žáci 1. stupně – přírodovědná

žáci 2. stupně – zaměřená na volbu povolání (navštíví výrobní podniky a provozy)
o

Vánoční besídka – každá třída si připraví krátké vystoupení

o

Sběr bylin – žáci 1. a 2. stupně sbírají a suší léčivé byliny

o

Studánky – žáci školy se starají o upravená řečiště a studánky u Moravské Sázavy
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
všeobecné

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k
učení

Kompetence k
řešení problémů

Výchovné a vzdělávací strategie
umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení.
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,
vyhledávání informací.
Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům
maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je
podněcována jejich tvořivost – soutěže, olympiády. Snažíme se vytvářet
takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho
další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Jsou důležité pro
efektivitu výuky, jejich rozvoj umožňuje žákům plánovat a organizovat další
vlastní učení, ale i budoucí celoživotní vzdělávání. Vedou žáka k uvádění
věcí, jevů, činností do souvislostí, propojení do různých vzdělávacích
oblastí.
Preferovanou výchovně vzdělávací strategií je uplatňování moderních
vyučovacích metod a organizačních forem výuky jako je práce ve skupinách,
projektové vyučování, kooperativní učení, využívání všech dostupných zdrojů
informací ve škole - internet, výukové programy, školní a žákovská knihovna,
encyklopedie, slovníky, audiovizuální technika, e-learning (i-Skola).
– podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování
a k řešení problémů.
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení
si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře
problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují
kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních,
tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli
vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Podle svých schopností a
dovedností se žáci zapojují do soutěží.
Žáci jsou k řešení různých problémů vedeni přímo ve výuce vhodnými
metodami a formami práce. Úkoly zadané učitelem musí být postaveny tak,
aby žáka nutily vyhledat a určit vhodný způsob a postup řešení zadaného
problému, vyhledat zdroj potřebných informací, poradit se a konzultovat
postup s pracovní skupinou.
Výchovně vzdělávací strategií bude učení v souvislostech, problémové
vyučování, praktické pokusy a výzkum, laboratorní práce, zpracování
projektů, aplikace výukových programů, práce na internetu, odborné
publikace.
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Kompetence
komunikativní

Kompetence
sociální a
personální

Kompetence
občanské

Výchovné a vzdělávací strategie
–
vést žáky k všestranné a účinné komunikaci.
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními
dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat
vhodnou formou svůj vlastní názor a současně poslouchat názor jiných.
Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme
děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami.
Tyto kompetence umožňují žákům jasně formulovat a vyjadřovat své
myšlenky, názory, interpretace. Způsob vyjadřování je logický, výstižný,
kultivovaný, v písemné i mluvené podobě. Žák musí mít v průběhu výuky
dostatečný prostor k vyjadřování, prezentaci svých myšlenek. Počáteční
nedostatky, poruchy, případná omezení (psaní, řeč) musí škola společně s
rodiči řešit (Pedagogicko-psychologická poradna, logopedie, individuální
učební plány apod.).
Výchovně vzdělávací strategií bude skupinové, projektové a problémové
vyučování, komunitní kruh, diskusní fórum, reprezentace školy na veřejnosti,
účast na různých vystoupeních, soutěžích, olympiádách, mimoškolní a
zájmová činnost zaměřená na komunikaci (dramatická výchova, zpěv,
recitace, tanec, náprava řeči aj.)
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých.
Používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální
kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme, aby
žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině, vedeme je k respektování
společně dohodnutých pravidel chování. Učíme je zároveň k odmítavému
postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit
základům kooperace a týmové práce.
Tyto kompetence pěstují u žáků schopnost pracovat ve skupině,
kolektivu, týmu. Umí přijmout svoji roli, postavení, podílí se na vytváření
příznivé pracovní atmosféry, mezilidských vztahů, spoluzodpovědnosti na
řešení úkolů, problémů. Respektuje názory jiných, čerpá poučení. Učí se
řídit svoje jednání, chování, při zachování sebedůvěry a sebeúcty.
Výchovně vzdělávací strategií bude skupinová výuka, komunitní kruh,
týmová práce na projektech, práce žáků v třídní samosprávě, Žákovském
parlamentu, vydávání školního časopisu, spolupráce se SRPDŠ, SPOZ a
zřizovatelem.
Ve třídách žáci společně stanovují pravidla chování. Je kladen důraz na
environmentální výchovu. Žáky vedeme ke třídění odpadu. Celoškolní
projekt „Péče o krajinu – obnovitelné zdroje“.
Spoluvytvářejí u žáků vědomí občanských práv a povinností, formují
právní vědomí budoucích dospělých občanů. Posilují a upevňují národní
hrdost a identitu, pozitivní vztah k naší historii a státním symbolům. Rozvíjí
vztah k národním a regionálním tradicím, zvykům, obyčejům, vztah k rodině,
společnosti, k zdravému životnímu stylu. Umožňují proniknout do
globálních, hlavně ekologických a humanitárních problémů současného
světa, hledat jejich řešení.
Výchovně vzdělávací strategií bude sociální učení, metody
sebepoznávání, formování právního vědomí, práce třídních samospráv, podíl
Školního parlamentu na řízení školy, vydávání vnitroorganizačních
dokumentů, školního řádu, exkurze a tvorba projektů v orgánech místní
samosprávy (obecní zastupitelstvo).
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Kompetence
pracovní

Výchovné a vzdělávací strategie
–
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i
reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Výuku
doplňujeme o praktické exkurze. Na škole je vypracován plán k volbě
povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní
orientaci.
Umožní žákům pochopit pracovní proces z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti, významu. Naučí se používat různé pracovní nástroje,
přístroje a technologická zařízení. Budou schopni pracovat s různými
materiály, různými technickými postupy, dodržovat určitá pravidla, návody,
příručky, normy. Vytvoří a upevní si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
veškeré pracovní činnosti, ochranu životního prostředí, kulturních a
společenských hodnot.
Výchovně vzdělávací strategií bude opět uplatňování moderních forem
výuky ve skupině, na tvorbě projektu, praktické vyučování v odborných
učebnách školních dílen, školního pozemku, cvičné kuchyně, šití, výpočetní
techniky, chemie, fyziky, přírodopisu, osvojování si pracovních postupů,
pracovních dovedností a návyků.

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného
poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s
jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení
znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné
schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od
třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9.
ročník, bude na základě doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní
ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování
IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb
žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a
metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ."
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

16

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
vyučjící příslušného předmětu, třídní učitel, výchovný poradce, je vytvářen v písemné podobě na
základě podkladů z PPP, vyhodnocuje se každé pololetí

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
v oblasti metod výuky
v oblasti organizace výuky

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

vyučující příslušného předmětu, výchovný poradce, ředitelka školy

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
střídání forem a činností během výuky - u mladších žáků využívání skupinové výuky - postupný
přechod k systému kooperativní výuky - v případě doporučení může být pro žáka vložena do
vyučovací hodiny krátká přestávka
v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní
častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost
a smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování
dostatečného času k zvládnutí úkolů
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
dle doporučení PPP
v oblasti hodnocení:
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. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
Vhodným způsobem pak také třídní učitel sdělí ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků
pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při
hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení
s uvedením počtu chyb apod.
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Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
logopedická péče

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného
poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory
s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení
znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné
schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci
s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným
poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou
podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při
sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na
sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP
je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského
zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín
průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní
rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení
poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní
matriky.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje s Menzou ČR
a Pedagogickou fakultou UK Praha. Pracovníci obou institucí poskytují konzultace podle potřeby.
Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP.
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Zodpovědné osoby a jejich role:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje
jeho činnost, dále školními speciálními pedagogy a školním psychologem, který na naší škole
pracuje dva dny v týdnu. Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována školním
speciálním pedagogem.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných
a mimořádně nadaných žáků:
předčasný nástup dítěte ke školní docházce
účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo
v jiné škole
obohacování vzdělávacího obsahu
zadávání specifických úkolů, projektů
příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: olympiády příslušných
předmětů, Festival vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji, Nebojte se klasiků, Dětská
scéna

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1. ročník 2.
3.
téma/Tematický
ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
ČJL , HV , Pč ČJL , Pč
poznávání
M , Pč ,
, TV
PRV , TV
, VV
Sebepoznání a
ČJL , HV , Pč ČJL , Pč
sebepojetí
M , Pč ,
PRV , TV
, VV
Seberegulace a
ČJL , HV ,
ČJL
sebeorganizace
M , Pč ,
PRV , TV
, VV
Psychohygiena
ČJL , HV , ČJL , ČJL , Pč
M , Pč , Pč
PRV , TV
, VV
Kreativita
ČJL , HV , ČJL , ČJL , Pč

4.
5. 6. ročník
7.
8. ročník
9.
ročník ročník
ročník
ročník

ČJL , Pč , Př , ČJL , D , HV , M ,
Pč
VV HV , M , Pč , TV ,
Pč , TV ,
VV
VkO , VV
ČJL , Pč , Př , HV , Pč , ČJL , HV
Pč , Vl VV SPA , TV , , Pč , TV
VkZ , VV , VV
ČJL ČJL , Pč HV , Pč , F , HV ,
VkO , Pč , VV
VkZ , VV

ČJL , HV , HV , M ,
M , TV , Pč , TV ,
VV
VV
HV , M , HV , Pč ,
TV , VV TV , VV

VV

Pč , VkZ
, VV

ČJL , ČJL , Pč HV , Pč , HV , Pč HV , VV Pč , VV
Pč
P , VV
, VV

Pč

Pč , Př , HV , Pč , HV , Pč ČJL , HV , HV , Pč ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

1. ročník

Pč , PRV
, TV , VV
M , Pč ,
TV , VV

2.
3.
4.
5. 6. ročník
7.
8. ročník
9.
ročník ročník ročník ročník
ročník
ročník
Pč
ČJL

VV
ČJL ,
VV

Pč

VV

, VV

M , VV

HV , TV , TV , IKT , TV ,
VV
VkO ,
VV
VV , Z
ČJL , HV , ČJL , ČJL , Pč ČJL , ČJL , Pč AJ , Pč , HV , IKT HV , TV
M , Pč , Pč , TV , TV , Pč , TV , Př SPA , TV , , Pč , TV
PRV , TV
VV
VkO ,
VkZ , Z
ČJL , Pč , ČJL , ČJL , Pč ČJL , IKT , Pč ČJL , D , HV , IKT IKT , Z
PRV , TV Pč
, TV
Pč
Pč , Z
, Pč ,
VkO
ČJL , TV ČJL
ČJL
Z
IKT

VV
TV , VV

HV , Pč ,
TV , VkZ
,Z
ČJL , Pč ,
VkO

Kooperace a
P,Z
kompetice
Řešení problémů a
ČJL , Pč ČJL , ČJL , Pč ČJL , ČJL , Pč Pč , VkZ , Pč
M , Z M , Pč ,
rozhodovací
Pč
Pč , Vl , Př
Z
VkZ
dovednosti
Hodnoty, postoje,
VV
ČJL
ČJL ČJL , Vl ČJL , HV , HV , M , HV , CH , Pč , P ,
praktická etika
, VV VkZ , VV VV
VV
VkZ , VV
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost HV , M , TV
Vl , VV HV , Pč , HV , Pč HV , IKT , HV , Pč ,
a škola
PRV , TV
SPA , TV , , TV , TV , VV P , TV ,
, VV
VkZ , VV VV
VkO ,
VV
Občan, občanská
TV
PRV
Př , Vl , HV , Pč Pč , Z HV , CH , D , Pč ,
společnost a stát
VV
IKT , P , Z VkO ,
VkZ
Formy participace
Vl
D
VkO
Pč
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
Př , Vl
Pč
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
AJ , HV
HV , AJ , HV , AJ , HV , AJ , F , AJ , F ,
zajímá
IKT , Vl P , TV ,
TV HV , CH , HV , NJ ,
, VV VkO , Z
M , NJ , P , TV ,
TV , VkO ,
Z
Z
Objevujeme Evropu a
M
Vl , VV AJ , HV , AJ , HV , AJ , HV , AJ , HV ,
svět
Z
P , VkO M , NJ , P NJ , P , Z
,Z
, VkO , Z
Jsme Evropané
IKT , Vl, AJ , HV , AJ , HV AJ , HV , AJ , HV ,
VV
VkZ
NJ , VkO , NJ , P ,
Z
VkZ , Z
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Průřezové
1. ročník 2.
3.
4.
5. 6. ročník
7.
8. ročník
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
ročník
ročník
okruh
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
PRV
HV
Př
D, HV, HV, IKT, ČJL, HV, HV, TV,
TV, VkO TV, Z IKT , TV,
Z
VkO
Lidské vztahy
HV
HV
HV
IKT
Pč, TV, HV, TV TV, VkO Pč, TV,
VkO,
VkZ
VkZ, Z
Etnický původ
VV
ČJL
ČJL
HV,
D, HV, D, HV HV, P, Z
HV
IKT, Př, VkO
Vl, VV
Multikulturalita
PRV
ČJL
IKT, Př HV, VkZ, HV, IKT, HV, IKT,
HV,
VV
VkO, VkO, VV VkO, VV
VV
Princip sociálního
Vl
HV
Z
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Pč, TV PRV
TV
Př Pč, Př, Pč, P , Z Pč , P
CH
Pč
VV
Základní podmínky
ČJL, Př, Vl
Př
D, Pč, P,
Pč
F, CH, P, F, M, Pč
života
PRV
Z
Z
Lidské aktivity a
Pč, PRV
PRV
Pč, VV HV, Pč, P, F, HV, HV, CH, HV, Pč,
problémy životního
VkZ
M, Pč, M, P, P, VkZ,
prostředí
P, Z
VkO, Z
Z
Vztah člověka k
Pč, TV PRV, PRV, M, Př, M, Pč, HV, Pč, P, HV, Pč, HV, CH, HV, Pč,
prostředí
TV TV, VV Vl Př, TV, SPA, VV P, TV, M, TV, P, TV,
VV
VkO,
VV, Z VkZ, VV,
VV
Z
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
M, PRV, ČJL
ČJL, HV ČJL , HV, HV, IKT, HV, IKT, HV, Pč,
vnímání mediálních
VV
VV, Z Pč, VV, VV, Z P, VV, Z
sdělení
Z
Interpretace vztahu
HV
VV
ČJL, HV, Pč, HV, IKT, HV, CH, HV, Pč,
mediálních sdělení a
IKT, Vl
TV
TV IKT, P, TV TV
reality
Stavba mediálních
ČJL
ZA
sdělení
Vnímání autora
ČJL,
VV ČJL, HV
HV
HV
HV
mediálních sdělení
HV
Fungování a vliv
TV
Vl
HV, Pč HV, IKT
HV
médií ve společnosti
Tvorba mediálního
ČJL
VkO
Pč, ZA ČJL, VkO Pč, VkO
sdělení
Práce v realizačním
TV
TV, VkO Pč, TV, TV, VkO
TV
týmu
VkO
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3.5.1.1

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
AJ
CH
ČJL
D
F
HV
IKT
M
NJ
P
Pč
Př
PRV
SPA
TV
VkO
VkZ
Vl
VV
Z
ZA

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informační a komunikační technologie
Matematika a její aplikace
Německý jazyk
Přírodopis
Praktické činnosti
Přírodověda
Prvouka
Sportovní a pohybové aktivity
Tělesná výchova
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Zeměpis
Základy administrativy
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Německý jazyk

Člověk a příroda

Dotace 1.
stupeň
9+2

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
3+1
3+1
3+1
3+1

12+4

7+3

7+2

6+2

5+1

33+9

3+2

4

4
3

4+1
3

15+3
6

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

3+1

4+1

4

4+1

15+3

1

1

0+1

1

1+1

2

2

2

7+1

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

1

1+1

2

1

5+1

2

2

4

2

2

2

1+1

6

Přírodověda

2

1+1

3+1

Vlastivěda

1

2

3

Dějepis

Chemie

Umění a kultura

Dotace 2.
stupeň

8+1

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

Člověk a společnost

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
3+1
3+1
3

Přírodopis

2

1+1

2

1

6+1

Zeměpis

2

2

1

1+1

6+1

1

1

1

1

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5
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Vzdělávací oblast

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Předmět

Výtvarná výchova
Sportovní a pohybové
aktivity
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Praktické činnosti

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

Dotace 1.
stupeň
7

2

2

2

2

2

10

2
1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

0+1

0+1

30

30

Základy administrativy
Celkem hodin

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
2
2
1
1
0+1

20

22

25

26

25

102+16

2

Dotace 2.
stupeň
6
0+1

2
1

8
2

1

3
0+2

30

32

104+18

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Anglický jazyk
Anglický jazyk se vyučuje od 3. do 9. třídy jako povinný.
Týdenní časová dotace je posílena v každé třídě na 1. stupni i 2. stupni 1 hodinou (celkem 7) z disponibilní časové dotace, která je využívána jako
konverzační.
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Český jazyk a literatura
Na 1. i 2. stupni integruje vzdělávací obor Český jazyk a literatura.
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter.
Od 2. do 5. ročníku zahrnuje složky specifického charakteru: jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchova a psaní.
V rámci literární výchovy ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka psaní, která se realizuje během týdne v menších časových celcích než je vyučovací hodina.
V 6. a 9. ročníku předmět Český jazyk obsahuje jazykové vyučování, literaturu a slohový výcvik. Rozdělení hodin na jazykové vyučování, literaturu a sloh
jsou určovány tematickými plány vyučujících.
Týdenní časová dotace je posílena na 1. stupni 7 hodinami z disponibilní časové dotace na II stupni 3 hodinami (2 hodiny v 6. třídě – přechod na II.
stupeň, v 9. třídě 1 hodina – příprava na přijímací zkoušky).
Informační a komunikační technologie
Předmět Informatika se vyučuje v 5., 7 .- 9. ročníku po 1 hodině týdně. Je posílen 2 disponibilními hodinami, a to v 7. - 9.
Matematika a její aplikace
Od 2. ročníku do 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Německý jazyk
Německý jazyk jako druhý jazyk se vyučuje v 8. – 9. Ročníku jako povinný.
Časová dotace je 3 hodiny týdně.
Prvouka
Člověk a jeho svět
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. ročníku.
Přírodověda
Člověk a jeho svět
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. ročníku.
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Tělesná výchova
Ve 3. a 4. Ročníku probíhá výuka plavání.
Vlastivěda
Člověk a jeho svět
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. ročníku.
Zeměpis
Oblast je posílena 1 disponibilní hodinou v 9. ročníku Zeměpis.

Poznámky k učebnímu plánu:
Český jazyk
Na 1. i 2. stupni integruje vzdělávací obor Český jazyk a literatura.
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter.
Od 2. do 5. ročníku zahrnuje složky specifického charakteru: jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární výchova a psaní.
V rámci literární výchovy ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka psaní, která se realizuje během týdne v menších časových celcích než je vyučovací hodina.
V 6. a 9. ročníku předmět Český jazyk obsahuje jazykové vyučování, literaturu a slohový výcvik. Rozdělení hodin na jazykové vyučování, literaturu a sloh jsou určovány
tematickými plány vyučujících.
Týdenní časová dotace je posílena na 1. stupni 7 hodinami z disponibilní časové dotace na II stupni 3 hodinami (2 hodiny v 6. třídě – přechod na II. stupeň, v 9. třídě 1
hodina – příprava na přijímací zkoušky).
Anglický jazyk
Anglický jazyk se vyučuje od 3. do 9. třídy jako povinný.
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Týdenní časová dotace je posílena v každé třídě na 1. stupni i 2. stupni 1 hodinou (celkem 7) z disponibilní časové dotace, která je využívána jako konverzační.
Německý jazyk
Německý jazyk jako druhý jazyk se vyučuje v 8. – 9. Ročníku jako povinný.
Časová dotace je 3 hodiny týdně.
Matematika
Od 2. ročníku do 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Informační a komunikační technologie
Předmět Informatika se vyučuje v 5., 7 .- 9. ročníku po 1 hodině týdně. Je posílen 2 disponibilními hodinami, a to v 7. - 9. ročníku.
Člověk a jeho svět
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. ročníku.
Člověk a příroda
Realizuje vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Oblast je posílena 1 disponibilní hodinou v 9. ročníku Zeměpis. Chemie se učí od 8. ročníku 2 hodiny
týdně.
Umění a kultura
Realizuje vyučovací předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova v počtu hodin odpovídajících povinné časové dotaci. Výtvarná výchova je vyučována v 1. – 3.
ročníku a v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně), v ročnících 4. - 7. 2 hodiny týdně. Hudební výchova se vyučuje 1 hodinu týdně ve všech ročnících.
Člověk a zdraví
Realizuje předměty Tělesná výchova (na 1. a 2. stupni v časové dotaci 2 hodiny týdně), Sportovní a pohybové aktivity (v 6. ročníku 1 hodina týdně z DČD) a na 2. stupni
je začleněn předmět Výchova ke zdraví v 6. a 9. roč. po 1 hodině týdně.
Ve 3. a 4. Ročníku probíhá výuka plavání.
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Člověk a svět práce
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Praktické činnosti (na 1. stupni i 2. stupni od 1. do 8. třídy v časové dotaci 1 hodina týdně) a Základy administrativy (v 8. a 9.
ročníku po jedné hodině).
Vzhledem k velikosti školy je možnost zařazení volitelných předmětů do učebního plánu velmi omezená. Tento nedostatek je nahrazen širokým výběrem zájmové
činnosti organizované školou.

Vzdělávání je zajišťováno podle možností školy všemi formami, které umožňuje školský zákon a prováděcí předpisy, z hlediska vyučovacího prostředí
vzděláváním v prostorách školy i mimo ně, zejména na školách v přírodě, zotavovacích akcích ve zdravotně příznivém prostředí, výjezdech do zahraničí,
exkurzích, vycházkách a dalších
akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy. Podmínky, obsah a organizační zajištění mimoškolních akcí jsou konkretizovány v dílčích plánech
pro tyto akce.
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5 Učební osnovy
5.1 Anglický jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
4
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
4
3
4
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
4
Povinný
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Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Obsahové a organizační
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků
v rámci integrované Evropy i ostatního světa. Výuka přispívá ke snižování jazykových bariér žáků v jejich
osobním životě, v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznání kultury zemí
příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka.
Hlavním úkolem tohoto předmětu je schopnost dorozumívat se v běžné komunikaci a nebát se
jednoduše komunikovat v cizí řeči. Cílem je poskytnout žákům nejen nástroj komunikace při kontaktu
s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd.
Formy realizace:
Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, je kladem důraz i na
samostatnou práci žáků – práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry,
soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC, interaktivní tabuli, práce v AJ časopise. Žáci se mohou
účastnit olympiád.
Místo realizace:
V jazykové učebně, v kmenových třídách, v učebně informatiky
Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk jsou realizována průřezová témata:
Občanská a sociální výchova - tematickými okruhy: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj
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Název předmětu

Anglický jazyk
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a to tematickými okruhy: – Evropa a svět nás
zajímá, Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova – tematickým okruhem Multikulturalita
Mediální výchova – tematickými okruhy Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, tvorba mediálního
sdělení
Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj
klíčových
kompetencí zejména strategie , které mají žákům umožnit:
1. Očekávané výstupy z RVP – l. stupeň
1.1 Očekávané výstupy – l. období
žák:
 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
 používá abecední slovník učebnice
1.2 Očekávané výstupy – 2. období
žák:
 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 používá dvojjazyčný slovník
 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na
sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci
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Název předmětu

Anglický jazyk
1.3 Očekávané výstupy z RVP – 2. stupeň
žák:
 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
 - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku
 - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině,
škole a probíranými tematickými okruhy
 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
 vyžádá jednoduchou informaci
 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Kompetence pracovní
 samostatně pracovat s dvojjazyčném slovníkem
 využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
 postup - napomáhání při cestě ke správnému řešení, zohledňování rozdílů ve znalostech a
pracovním tempu žáků)
1. Očekávané výstupy z RVP – l. stupeň
1.1 Očekávané výstupy – l. období
žák:
 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
 používá abecední slovník učebnice
1.2 Oček. výstupy – 2. období
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Název předmětu

Anglický jazyk
žák:




Obsahové, časové a organizační vymezení

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 používá dvojjazyčný slovník
 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na
sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci
1.3 Očekávané výstupy z RVP – 2. stupeň
žák:
 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
 - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku
 - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině,
škole a probíranými tematickými okruhy
 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
 vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Časová dotace:
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Název předmětu
Anglický jazyk
předmětu (specifické informace o předmětu
Ve 3. až 9. ročníku je týdenní dotace 4 hodiny. V rámci výuky anglického jazyka je z týdenní hodinové
důležité pro jeho realizaci)
dotace jedna hodina věnována konverzaci v AJ v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Výukou konverzace se poskytuje
jazykový základ pro komunikaci žáků v různých tematických okruzích.
Integrace předmětů
 Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy






Český jazyk a literatura
Přírodověda
Výtvarná výchova
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 Využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení
kompetence žáků
 Postup – zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace, vedení žáků
k ověřování výsledků
Kompetence k řešení problémů:
 Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 Nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem
 Postup - umožnění přístupu k informačním zdrojům, kladení vhodných otázek
Kompetence komunikativní:
 Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
 Umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
 Rozumět promluvě i přeměřenému textu v anglickém jazyce
 Využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu
 Postup - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu, vytváření příležitostí pro komunikaci mezi
žáky, vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány ve dvojicích…
 Kompetence sociální a personální
 V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu
 Dodržovat v angl. mluvícím prostředí zásady slušného chování
 Spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu
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Název předmětu

Anglický jazyk





Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Postup - Hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Podněcování žáků k argumentaci)
Kompetence občanské:
 Získat představu o zvycích v angl. mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi
 Respektovat názory ostatních
 Postup - vedení žáků k diskusi, k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k vzájemnému naslouchání)
Kompetence pracovní:
 samostatně pracovat s dvojjazyčném slovníkem
 využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
 postup - napomáhání při cestě ke správnému řešení, zohledňování rozdílů ve znalostech a
pracovním tempu žáků)
Anglický jazyk se vyučuje od 3. do 9. třídy jako povinný.
Týdenní časová dotace je posílena v každé třídě na 1. stupni i 2. stupni 1 hodinou (celkem 7) z disponibilní
časové dotace, která je využívána jako konverzační.

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

3. ročník







Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Pozdraví, představí se, rozloučí se, poděkuji, poprosí

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
pasivně, základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Slovní zásoba dle tematických okruhů
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
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Anglický jazyk
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

3. ročník

Zopakuje a použije slova a slovní spojení

pasivně, základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Slovní zásoba dle tematických okruhů

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného a
mluveného textu s vizuální podporou

Tematické okruhy – pozdravy, školní potřeby, barvy,
čísla, rodina, svátky, oblečení, lidské tělo, dny v týdnu,
nákupy, zvířata, škola,

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či
slovního spojení

Tematické okruhy – pozdravy, školní potřeby, barvy,
čísla, rodina, svátky, oblečení, lidské tělo, dny v týdnu,
nákupy, zvířata, škola,
Tematické okruhy – pozdravy, školní potřeby, barvy,
čísla, rodina, svátky, oblečení, lidské tělo, dny v týdnu,
nákupy, zvířata, škola,

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a Píše slova či slovní spojení na základě textové a vizuální
vizuální předlohy
předlohy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

4. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele

Rozumí slovům a jednoduchým větám

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
pasivně, základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
pasivně, základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov

35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Anglický jazyk

4. ročník

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, Rozumí jednoduchému poslechovému textu
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, čísla, narozeniny, volný čas,
školní potřeby, barvy, domov, bydliště, jídlo, čas

Tematické okruhy – já, čísla, narozeniny, volný čas,
školní potřeby, barvy, domov, bydliště, jídlo, čas
Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
Sdělí základní informace týkající se jeho samotného,
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
rodiny, školy, volného času a dalších témat viz učivo
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
volného času a dalších osvojovaných témat
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, čísla, narozeniny, volný čas,
školní potřeby, barvy, domov, bydliště, jídlo, čas
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
Klade a odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších samotného, rodiny, školy, volného času a dalších témat slovní zásobu v komunikačních situacích dle
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
viz učivo
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, čísla, narozeniny, volný čas,
školní potřeby, barvy, domov, bydliště, jídlo, čas
Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový
Vyhledá potřebnou informaci v textu
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, čísla, narozeniny, volný čas,
školní potřeby, barvy, domov, bydliště, jídlo, čas
Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
Rozumí jednoduchým krátkým textům
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
oporu
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, čísla, narozeniny, volný čas,
školní potřeby, barvy, domov, bydliště, jídlo, čas
Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový
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Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

5. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele

Rozumí slovům a jednoduchým větám

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, Rozumí jednoduchému poslechovému textu
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu

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

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
pasivně, základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
pasivně, základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
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Anglický jazyk

5. ročník

tematických okruhů
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
Sdělí základní informace týkající se jeho samotného,
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
rodiny, školy, volného času a dalších témat viz učivo
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
volného času a dalších osvojovaných témat
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
Klade a odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších samotného, rodiny, školy, volného času a dalších témat slovní zásobu v komunikačních situacích dle
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
viz učivo
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
Vyhledá potřebnou informaci v textu
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
tématům
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
oporu
tematických okruhů
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CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

5. ročník

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a
slovních spojení

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích dle
tematických okruhů
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, počasí
Základní gramatické struktury a typy vět
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý

6. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému jazyka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému jazyka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

6. ročník

Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

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

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

Rozumí krátkým a jednoduchým textům

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

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
USA, ČR
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
USA, ČR
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
USA, ČR
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

6. ročník

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

USA, ČR
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, bydliště, svátky,
datum, povolání, zvířata, jídlo, dopravní prostředky,
rodina, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
USA, ČR
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

7. ročník







Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

7. ročník
jazyka, slovní a větný přízvuk

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

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

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
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7. ročník

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

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

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

Rozumí krátkým a jednoduchým textům

Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
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7. ročník

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

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Reaguje na jednoduché písemné sdělení

zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
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7. ročník
Tematické okruhy – já, datum, zvířata, jídlo, dopravní
prostředky, volný čas, oblékání, kalendářní rok, péče o
zdraví, počasí, příroda a město, cestování, reálie UK,
Scotland, Ireland, Canada, USA, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

8. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
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8. ročník

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

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

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

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších

Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního
života

jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volný čas, kalendářní
rok, počasí, příroda a město, pocity a nálady, moderní
technologie a média, cestování, reálie USA, UK
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volný čas, kalendářní
rok, počasí, příroda a město, pocity a nálady, moderní
technologie a média, cestování, reálie USA, UK
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
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8. ročník

osvojovaných témat

tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volný čas, kalendářní
rok, počasí, příroda a město, pocity a nálady, moderní
technologie a média, cestování, reálie USA, UK
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Vyhledá požadované informace v jednoduchých
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
jednoduchých každodenních autentických materiálech každodenních autentických materiálech
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volný čas, kalendářní
rok, počasí, příroda a město, pocity a nálady, moderní
technologie a média, cestování, reálie USA, UK
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
vyhledá v nich požadované informace
požadované informace
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volný čas, kalendářní
rok, počasí, příroda a město, pocity a nálady, moderní
technologie a média, cestování, reálie USA, UK
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
osvojovaných témat
témat
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
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CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

8. ročník

Reaguje na jednoduché písemné sdělení

Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volný čas, kalendářní
rok, počasí, příroda a město, pocity a nálady, moderní
technologie a média, cestování, reálie USA, UK
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volný čas, kalendářní
rok, počasí, příroda a město, pocity a nálady, moderní
technologie a média, cestování, reálie USA, UK
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

9. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
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9. ročník

zřetelně

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

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

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
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9. ročník

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

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

Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
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9. ročník

pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
Vyhledá požadované informace v jednoduchých
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
jednoduchých každodenních autentických materiálech každodenních autentických materiálech
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
vyhledá v nich požadované informace
požadované informace
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
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9. ročník

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

Reaguje na jednoduché písemné sdělení

jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
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9. ročník
rozlišovat zvukem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, domov, rodina, bydlení, škola,
kultura, dopravní prostředky, volba povolání, volný
čas, kalendářní rok, počasí, příroda a město, pocity a
nálady, péče o zdraví, stravovací návyky, nákupy a
móda, moderní technologie a média, cestování, reálie
USA, UK, Australia
Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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5.2 Český jazyk a literatura
1. ročník
9
Povinný

2. ročník
10
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
9
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
8
6
5
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný
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Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň:
Obsahové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně a zaujímá mezi předměty stěžejní
postavení. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je
rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova , Jazyková výchova a Literární výchova . Ve výuce se
však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě mluveného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího
se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat
také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.
dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat
k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nástrojem získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti
tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům,
které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatí jejich duchovní život.
Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty a dovednostmi, které si
v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale
umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech.
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě nebo v počítačové učebně a využívají k učení
různé formy práce. Učitel i žáci používají při hodině všechny dostupné pomůcky.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. Vzdělání v dané
oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:
Obsahové a organizační vymezení
Realizuje se obsah vz d ělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP Z V .
Realizují se te m atické okruhy p r ůřezových té m at Osobnostní a sociální výchova RVP ZV, Mediál n í výc h ova
RVP ZV, Multik u l turní výcho v a RVP ZV a Výchova k m yšlení v evropských a globálních souvislo s tech RVP
ZV.
Výuka probíhá v kmenových třídách, podle možností je využívána učebna informatiky a jazyková učebna
vybavená vhodnou audiovizuální technikou.
Cíle jsou dále naplňovány návštěvami knihovny a muzeí, věkově vhodnými filmovými, divadelními i jinými
kulturním představeními
Výuka je rozdělena na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu.
Dovednosti, které si zde žáci osvojují, umožňují získávání poznatků v dalších oborech.
Ve všech složkách pře d m ětu se žák postupně u č í pracovat s nár o čn ě jší m i texty odborný m i
i u m ělecký m i, poznává bohatství m ateřského jazyka a před m ět se stává i p r ost ř edkem esteticko výchovného působení.
V
jazykové
a
ko m unikační
výcho v ě
je
žák
veden
k
to m u,
aby
rozu m ěl
r ůzným
typům
t extů
a pro m luv a pře m ýšlel o nich. Získává schopnost vyja d řovat se spisovným jazykem správ n ě,
výstiž n ě, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i píse m ných př i m ě ř eně věku.
Literární výchova je př ed m ět e m v š eobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko -
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
výchovnou. Žák je cíleně veden k prohlubování čtenářství a volbě vhodných textů. Získává základní přehled
o
vývoji české
a
s v ětové
literatury a
je veden k to m u, aby respektoval,
chránil
a
oc e ňoval
naše t ra d ice
a získal pozitivní postoj k u m ěleckým díl ů m.
Inter p retace vy b ran ý ch literár n ích děl přispívá k utvá ř ení názorů, posto j ů, záj m ů, vkusu
a m r avního profilu žáka a celko v ě rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.
Výchovné a vzdělávací strategie
 učitel vhodně střídá sociální formy práce – samostatnou práci, práci dvojic a malých skupin, frontální
práci
 učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty, tím je motivuje k četbě a k následné analýze a společné
diskusi.
 učitel vede žáky k využívání metod kritického čtení
 učitel klade důraz na propojování izolovaných faktů do smysluplných celků, klade důraz na
mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví), vhodně pracuje s osobní
zkušeností žáků
 učitel rozvíjí v žácích pozitivní sebepřijetí a objektivní sebehodnocení
 učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád, tím je motivuje k hlubšímu studiu jazyka
 učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění,
tím žáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili
logickými argumenty, aby spolupracovali
s ostatními spolužáky při rozvoji diskuse a tolerovali
vzájemně své názory
 učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, exkurze do nejrůznějších
kulturních institucí (knihovny, galerie, muzea), rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro
diskusi, analýzu a formulování závěrů

Obsahové, časové a organizační
vymezení předmětu (specifické
informace o předmětu důležité pro jeho
realizaci)

Vyučovací předmět Český jazyk má časovou dotaci:
v 1. ročníku – 9 hodin týdně (z toho 1 hodina DČD)
v 2. ročníku – 10 hodin týdně (z toho 2 hodiny DČD)
v 3. ročníku – 9 hodin týdně (z toho 2 hodiny DČD)
v 4. – 5. ročníku – 7 hodin týdně (z toho 1 hodina DČD)
Obsahové, organizační a časové vymezení
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Název předmětu

Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie:
společné postupy uplatňované na
úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence
žáků

Český jazyk a literatura
ročník

6.

7.

8. 9.

hodinová d o tace

5

4

4


















5

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk

Hudební výchova
Matematika a její aplikace
Anglický jazyk
Přírodověda
Dějepis
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Vlastivěda
Informační a komunikační technologie
Fyzika
Prvouka
Přírodopis
Zeměpis
Kompetence k učení:
* učitel vede žáky k organizaci a plánování svých činností a učení (nejprve s pomocí učitele, později samostatně)
* učitel rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva (čtení, psaní, ...)
* učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
* učitel vede žáky k posouzení svých výsledků s ohledem na cíl, kterého mělo být dosaženo
* učitel vede žáky k používání naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování
* vedou žáka k systematickému uspořádání a ukládání informací
* vedou žáka k pozitivnímu vztahu k učení rozvíjením vnitřní motivace
* propojují žákovy znalosti z jednotlivých oblastí do smysluplného celku
* vedou žáka k dovednosti aplikovat získané znalosti do praktického života a tvůrčích činností
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
* vedou žáka k sebehodnocení a hodnocení spolužáků
Kompetence k řešení problémů:
* učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
* učitel podporuje u žáků vzájemnou pomoc
* učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
* učitel podporuje u žáků samostatnost při nalézání pravidel, postupování od jednoduchého ke složitějšímu
* vedou k tomu, aby žáci samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, používali
analýzu, dedukci a aplikovali poznatky
* vedou žáka k práci s chybou
* vedou žáka k dovednosti vyhledávat zdroje informací a kriticky je hodnotit
Kompetence komunikativní:
* učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
* učitel podporuje u žáků rozšiřování slovní zásoby
* učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
* vedou žáka ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů
* vedou žáka k dovednosti využívat možnosti vyjádřit své názory, vhodně je prezentovat a obhajovat
* vedou žáka k rozšíření slovní zásoby pomocí jazykového a literárního učiva
Kompetence sociální a personální:
* učitel vede žáky postupně od samostatné práce k práci ve dvojicích popř. v malé skupině, ve které si žáci
vzájemně pomáhají, respektují se a společně řeší problémy
* učitel vytváří a vede žáky k vytváření příjemné atmosféry, která je důležitá pro práci ve skupinách
* učitel dokáže ocenit žáky za dobrou práci, umí povzbudit a toto podporuje i u žáků
* učitel klade důraz na respektování a dodržování dohodnutých pravidel
* vedou žáka ke spolupráci v malých skupinách, k toleranci odlišných názorů
* vedou žáka k dovednosti prezentovat vlastní názory a obhajovat je před skupinou
* vedou žáka k porovnávání prožívání reálných i literárních osob s prožitky vlastními
* vedou žáka k hodnocení vlastních výkonů a výkonů druhých, k získání reálného obrazu svých znalostech a
dovednostech
Kompetence občanské:
* učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí, ke slovesnému
dědictví, k našim tradicím a kultuře
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
* učitel vede žáky k respektování individuálních, kulturních a náboženských rozdílů mezi žáky
* učitel podporuje v žácích pozitivní vztah k literatuře, potřebu literárního projevu, četby
* učitel má pro žáky s postižením k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
* vedou žáka k poznatkům o našem kulturním dědictví, především literárním, a k pochopení jeho významu
* vedou žáka k zaujetí postoje ke společenským problémům, k navrhování řešení
* vedou žáka k respektování názorů a přesvědčení druhých
Kompetence pracovní:
* učitel vede žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní
* učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
* učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
*vedou žáka k podpoře návyků k cílevědomé a dlouhodobé práci, k zodpovědnosti
* podporují čtenářství a celoživotní vzdělávání
Poznámky k předmětu v rámci učebního Na 1. i 2. stupni integruje vzdělávací obor Český jazyk a literatura.
plánu
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter.
Od 2. do 5. ročníku zahrnuje složky specifického charakteru: jazykové vyučování a slohový výcvik, čtení a literární
výchova a psaní.
V rámci literární výchovy ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka psaní, která se realizuje během týdne v menších
časových celcích než je vyučovací hodina.
V 6. a 9. ročníku předmět Český jazyk obsahuje jazykové vyučování, literaturu a slohový výcvik. Rozdělení hodin
na jazykové vyučování, literaturu a sloh jsou určovány tematickými plány vyučujících.
Týdenní časová dotace je posílena na 1. stupni 7 hodinami z disponibilní časové dotace na II stupni 3 hodinami (2
hodiny v 6. třídě – přechod na II. stupeň, v 9. třídě 1 hodina – příprava na přijímací zkoušky).
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Český jazyk a literatura

1. ročník

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

ŠVP výstupy
- provádí zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu slova
- čte slabiky, slova a jednoduché věty
- čte psací písmo
- rozumí přečtené větě, reprodukuje její obsah, odpoví
na otázku
- orientuje se v krátkém textu
- postupně rozvíjí čtenářské dovednosti

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

vyslechne pozorně krátký souvislý text

Učivo
Komunikační a slohová výchova
Čtení a naslouchání
- zraková a sluchová cvičení
- výcvik čtení (osvojení techniky čtení - čtení písmen,
slabik, slov, krátkých vět a celků, pozorné a plynulé
čtení)
- znalost orientačních prvků v textu (článek, nadpis,
řádek, odstavec)
- hlasité čtení
- postupně uvědomělé čtení - slov, krátkých vět,
souvislých textů
- plynulé čtení přiměřeně náročných textů
- tiché čtení
- naslouchání - respektování mluveného projevu
partnera - kontakt
- pozorné vyslechnutí krátkého textu, odpovídání na
jednoduché otázky, tvoření jednoduché otázky
- role mluvčího a naslouchajícího
Komunikační a slohová výchova
Čtení a naslouchání
- zraková a sluchová cvičení
- výcvik čtení (osvojení techniky čtení - čtení písmen,
slabik, slov, krátkých vět a celků, pozorné a plynulé
čtení)
- znalost orientačních prvků v textu (článek, nadpis,
řádek, odstavec)
- hlasité čtení
- postupně uvědomělé čtení - slov, krátkých vět,
souvislých textů
- plynulé čtení přiměřeně náročných textů
- tiché čtení

60

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Český jazyk a literatura

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu

1. ročník

správně vyslovuje všechny hlásky
- pozdraví dospělé osoby i své kamarády, rozlišuje
vhodnost jednotlivých pozdravu a oslovení
- vyjádří jednoduchou prosbu, omluvu
- sestaví jednoduché blahopřání
- spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby,
srozumitelně mluví se správnou artikulací
- řadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vypráví podle
obrázků příběh, pohádku
- při psaní používá základní hygienické návyky (sezení,
držení tužky,umístění sešitu a jeho sklon)
- píše správně tvary písmen a číslic ve větší velikosti a
liniatuře
- píše a spojuje písmena, slabiky a slova, interpunkce,
znaménka
- převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby
psané
- dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova
- píše čitelně a úhledně, dbá na
celkovou úpravu písemného projevu
- sluchově hlásky rozliší
- rozliší výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek
- rozdělí slovo na slabiky a hlásky
- rozdělí větu na slova

- naslouchání - respektování mluveného projevu
partnera - kontakt
- pozorné vyslechnutí krátkého textu, odpovídání na
jednoduché otázky, tvoření jednoduché otázky
- role mluvčího a naslouchajícího
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
- správné dýchání, vhodné tempo řeči, výslovnost
- krátké mluvené projevy
- obrázkový příběh

Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
- správná příprava na psaní – dodržování hygienických
návyků
- psaní písmen, slabik, slov
- opis a přepis krátkých slov a jednoduchých vět
- diktát jednoduchých slov a vět
- psaní číslic
- psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a
prvního slova vět
Jazyková výchova
- věta, slovo, slabika, hláska - rozlišení z hlediska
potřeb psaní a čtení
- sluchové rozlišení hlásek, správná výslovnost
samohlásek, souhlásek a skupin souhlásek
- poznávání písmen abecedy ve vztahu jim
odpovídajícím hláskám, písmeno malé, velké, tištěné,
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1. ročník

psané
- plynulé spojování slabik a slova, výslovnost délky
hlásek
- tečka, otazník, vykřičník
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu Literární výchova
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici literární texty přiměřené věku
vizuální oporu
- rozliší prózu od poezie
- poslech literárních textů (dětská próza a poezie rozliší
pohádku,
hádanku,
říkanku,
báseň
rozlišení)
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
rozumí
pojmům
spisovatel,
kniha,
- vyjadřování pocitů z četby
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
čtenář,
básník,
divadlo,
herec
- přednes vhodných literárních textů
tématům
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů
- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
učitele a podle svých schopností
- dramatizace
- vyjadřuje své dojmy a pocity z přečteného
- vlastní výtvarný doprovod
textu
- rozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti pohádka (pohádková postava), hádanka, říkanka,
rozpočitadlo, báseň, říkadlo, spisovatel, kniha, čtenář,
básník, ilustrace, časopis, loutkové a maňáskové
divadlo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace v různých situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
poznávání lidí ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i
potichu
používá přirozenou správnou intonaci, správný slovní
přízvuk
naslouchá přednesu
odpoví na otázky k přečtenému textu
vyhledává slova a výrazy v přečteném textu

Učivo
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
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2. ročník
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

užívá vhodné tempo řeči a získává návyky správného
dýchání

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se

vyprávění
rozumí napsaným nebo mluveným pokynům a plní jejich Komunikační a slohová výchova
zadání
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2. ročník

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu

hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
užívá zdvořilostní obraty při komunikaci
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly
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2. ročník
základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

rozvíjí základní návyky při psaní
píše správný tvar číslic a písmen, dodržuje správnou
velikost a sklon písma
dbá na čitelnost, úhlednost a celkovou úpravu
písemného projevu

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
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2. ročník
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

píše adresu, přání

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
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2. ročník
mimika, gesta

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a sestaví obrázkovou osnovu
vizuální předlohy
vypráví podle obrázkové osnovy
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen

používá vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
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2. ročník

a sloves

krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves

vypráví příhody ze života na zvolené téma

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly
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2. ročník
základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
používá spisovný jazyk v mluveném projevu
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

vyprávění
Komunikační a slohová výchova
hlasité a tiché čtení s porozuměním
krátké texty, jednoduché věty
nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání
otázky, texty s úkoly

základní formy společenského styku - oslovení,
pozdrav, poděkování, žádost, vzkaz
psaní
správné tvary číslic a písmen, kontrola písemného
projevu, úprava v sešitě - datum, nadpis, odstavec
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2. ročník

adresa, přání
obrázková osnova
vyprávění
mimika, gesta

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování

vyprávění
píše a správně vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky,
Jazyková výchova
tvrdé a měkké slabiky, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
pozná párové souhlásky - spodobu na konci a uvnitř slov spisovný jazyk
píše správně velká písmena na začátku vět a u vlastních
jmen
krátké a dlouhé samohlásky u, ú, ů
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě
souhlásky uprostřed a na konci slov (spodoba)
pravopis věty
vlastní jména
dělení slov podle slabik
slabikotvorné r, l
rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky)
abeceda
slova nadřazená, podřazená, souřadná
třídění slov, obecná a vlastní jména
podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
slovo, pořádek slov ve větě, věta a souvětí
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ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

2. ročník

rozdělí slova podle slabik na konci řádku
orientuje se v rozdělení hlásek
vyjmenuje abecedu a řadí slova podle abecedy

druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
pravopis vět
pořádek vět
Jazyková výchova
spisovný jazyk
krátké a dlouhé samohlásky u, ú, ů
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě
souhlásky uprostřed a na konci slov (spodoba)
pravopis věty
vlastní jména
dělení slov podle slabik
slabikotvorné r, l
rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky)
abeceda
slova nadřazená, podřazená, souřadná
třídění slov, obecná a vlastní jména
podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
slovo, pořádek slov ve větě, věta a souvětí

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná

rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov
vyjmenuje slova souřadná

druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
pravopis vět
pořádek vět
Jazyková výchova
spisovný jazyk

72

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Český jazyk a literatura

2. ročník
krátké a dlouhé samohlásky u, ú, ů
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě
souhlásky uprostřed a na konci slov (spodoba)
pravopis věty
vlastní jména
dělení slov podle slabik
slabikotvorné r, l
rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky)
abeceda
slova nadřazená, podřazená, souřadná
třídění slov, obecná a vlastní jména
podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
slovo, pořádek slov ve větě, věta a souvětí

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného třídí slova podle zobecněného významu - osoba, zvíře,
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
věc

druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
pravopis vět
pořádek vět
Jazyková výchova
spisovný jazyk
krátké a dlouhé samohlásky u, ú, ů
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě
souhlásky uprostřed a na konci slov (spodoba)
pravopis věty
vlastní jména
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2. ročník
dělení slov podle slabik
slabikotvorné r, l
rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky)
abeceda
slova nadřazená, podřazená, souřadná
třídění slov, obecná a vlastní jména
podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
slovo, pořádek slov ve větě, věta a souvětí

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

vyjmenuje názvy slovních druhů
pozná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky v
textu

druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
pravopis vět
pořádek vět
Jazyková výchova
spisovný jazyk
krátké a dlouhé samohlásky u, ú, ů
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě
souhlásky uprostřed a na konci slov (spodoba)
pravopis věty
vlastní jména
dělení slov podle slabik
slabikotvorné r, l
rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky)
abeceda
slova nadřazená, podřazená, souřadná
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2. ročník
třídění slov, obecná a vlastní jména
podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
slovo, pořádek slov ve větě, věta a souvětí

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

rozdělí větu na slova, vytvoří ze slov větu
určuje pořádek slov ve větě
určí větu jednoduchou
tvoří jednoduchá souvětí a užívá vhodné spojky

druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
pravopis vět
pořádek vět
Jazyková výchova
spisovný jazyk
krátké a dlouhé samohlásky u, ú, ů
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě
souhlásky uprostřed a na konci slov (spodoba)
pravopis věty
vlastní jména
dělení slov podle slabik
slabikotvorné r, l
rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky)
abeceda
slova nadřazená, podřazená, souřadná
třídění slov, obecná a vlastní jména
podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
slovo, pořádek slov ve větě, věta a souvětí
druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
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ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

2. ročník
pravopis vět
pořádek vět
rozliší věty podle postoje mluvčího - oznamovací, tázací, Jazyková výchova
rozkazovací a přací
píše věty se správným znaménkem
spisovný jazyk
správně seřadí věty v řeči psané a mluvené
krátké a dlouhé samohlásky u, ú, ů
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě
souhlásky uprostřed a na konci slov (spodoba)
pravopis věty
vlastní jména
dělení slov podle slabik
slabikotvorné r, l
rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky)
abeceda
slova nadřazená, podřazená, souřadná
třídění slov, obecná a vlastní jména
podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
slovo, pořádek slov ve větě, věta a souvětí

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

naslouchá čtenému příběhu
vyjádří své pocity z přečteného textu
vypráví o knížce, kterou má rád
všímá si ilustrace u textu

druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
pravopis vět
pořádek vět
Literární výchova
zážitkové naslouchání
vyjádření pocitů z četby
oblíbené čtení
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2. ročník
ilustrace
básně, příběhy o dětech, pohádky

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

čte a přednáší báseň s užití správného přízvuku
reprodukuje obsah přečteného textu

dramatizace příběhu, pohádky
vlastní výtvarné vyjádření
Literární výchova
zážitkové naslouchání
vyjádření pocitů z četby
oblíbené čtení
ilustrace
básně, příběhy o dětech, pohádky

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

dramatizuje krátký příběh nebo pohádku
nakreslí vlastní obrázek k textu

dramatizace příběhu, pohádky
vlastní výtvarné vyjádření
Literární výchova
zážitkové naslouchání
vyjádření pocitů z četby
oblíbené čtení
ilustrace
básně, příběhy o dětech, pohádky
dramatizace příběhu, pohádky
vlastní výtvarné vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
uplatnění výrazových prostředků
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vliv medií ve společnosti
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2. ročník

- vyhledávání a rozbor článků
z časopisů, které děti odebírají, referáty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ve třídě, pozornosti vůči odlišnostem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace za různých situací, komun. hry
(poznej mě)
sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy)
komunikativní kruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
uvolnění a relaxace
(relaxace na koberci při vhodné hudbě)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vzájemné respektování a pomoc ve třídě - řešení konkr. problémů, které vzniknou ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci a pozitivní myšlení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- řešení konkr. problémů, které vzniknou ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník








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

Učivo
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Český jazyk a literatura
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

3. ročník
čte plynule a uvědoměle krátké texty s důrazem na
upevňování čtenářských dovedností a návyků
rozvíjí tiché čtení s porozuměním
zpracuje otázky a úkoly k přečtenému textu
vyhledává výrazy, myšlenky v textu

Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

rozlišuje a užívá různé typy komunikace

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
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3. ročník

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

vyjadřuje se srozumitelně se správnou intonací a se
správným použitím slovního přízvuku

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
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3. ročník
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

užívá návyky správného dýchání a přiměřeného tempa
řeči

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
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3. ročník
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

používá vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
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3. ročník
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

dodržuje základní návyky při psaní

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu

83

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Český jazyk a literatura

3. ročník
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

upevňuje si správné psaní písmen a číslic
provádí kontrolu vlastního písemného projevu
píše čitelně, úhledně a přiměřeně rychle

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
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3. ročník
popis předmětů, osob
obrázková osnova

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
vypráví příhody ze života, vlastní zážitky, používá
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
jednoduchou osnovou k vyprávění
volného času a dalších osvojovaných témat
popíše předmět, osobu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova
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3. ročník

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
sestaví obrázkovou osnovu, vypravování nebo
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně přečteného textu a vypráví jednoduchý příběh podle ní
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova
plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty

vyplní jednoduchý formulář
sestaví krátké sdělení

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Komunikační a slohová výchova

86

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Český jazyk a literatura

3. ročník

přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

plynulé čtení vět, souvětí
tiché čtení s porozuměním
hlasité čtení, předčítání
základní formy společenského styku - žádost, vzkaz,
zpráva, oznámení
slovní přízvuk, intonace
tempo řeči, správné dýchání
členění jazykového projevu
mimika, gestikulace
psaní
správné tvary písmen a číslic
automatizace psaného projevu
úprava v sešitě
souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova
popis předmětů, osob
obrázková osnova

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
používá spisovný jazyk v mluveném projevu a správné
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v gramatické tvary slov
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně

podací lístek, poštovní poukázka, pozvánka,
blahopřání
Jazyková výchova
souvislý mluvený projev
význam a tvary slov
slova podobného významu, souznačná, slova
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3. ročník

dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná

protikladná, citově zabarvená, příbuzná
ohebné a neohebné slovní druhy
slovesa
podstatná jména
předložky
spojky
věta a souvětí
stavba věty jednoduché
základní skladební dvojice jednoduché věty

rozlišuje slova podobného významu, protikladná a
citově zabarvená
rozpozná příbuzná slova

vyjmenovaná slova
znělé a neznělé souhlásky
Jazyková výchova
souvislý mluvený projev
význam a tvary slov
slova podobného významu, souznačná, slova
protikladná, citově zabarvená, příbuzná
ohebné a neohebné slovní druhy
slovesa
podstatná jména
předložky
spojky
věta a souvětí
stavba věty jednoduché
základní skladební dvojice jednoduché věty
vyjmenovaná slova
znělé a neznělé souhlásky
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ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

3. ročník
rozlišuje a třídí slova podle slovních druhů
pozná podstatné jméno, umí určit rod, číslo, pád
pozná sloveso, umí určit osobu, číslo, čas
určí předložky a spojky
umí napsat předložky s podstatným jménem

Jazyková výchova
souvislý mluvený projev
význam a tvary slov
slova podobného významu, souznačná, slova
protikladná, citově zabarvená, příbuzná
ohebné a neohebné slovní druhy
slovesa
podstatná jména
předložky
spojky
věta a souvětí
stavba věty jednoduché
základní skladební dvojice jednoduché věty

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

rozliší větu od souvětí
umí spojit věty do souvětí a souvětí doplňuje
umí určit základní skladební dvojici v jednoduché větě

vyjmenovaná slova
znělé a neznělé souhlásky
Jazyková výchova
souvislý mluvený projev
význam a tvary slov
slova podobného významu, souznačná, slova
protikladná, citově zabarvená, příbuzná
ohebné a neohebné slovní druhy
slovesa
podstatná jména
předložky
spojky
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3. ročník
věta a souvětí
stavba věty jednoduché
základní skladební dvojice jednoduché věty

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis
píše správně znělé a neznělé souhlásky uprostřed a na
konci slov

vyjmenovaná slova
znělé a neznělé souhlásky
Jazyková výchova
souvislý mluvený projev
význam a tvary slov
slova podobného významu, souznačná, slova
protikladná, citově zabarvená, příbuzná
ohebné a neohebné slovní druhy
slovesa
podstatná jména
předložky
spojky
věta a souvětí
stavba věty jednoduché
základní skladební dvojice jednoduché věty

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

naslouchá čtenému příběhu a popíše jeho atmosféru
vyhledá podstatu příběhu
charakterizuje literární postavu
využívá četbu jako zdroj poznatků a informací

vyjmenovaná slova
znělé a neznělé souhlásky
Literární výchova
zážitkové naslouchání
podstata příběhu a jeho smysl
literární postava
práce s encyklopedií
přednes básně, úryvek prózy
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3. ročník
reprodukce vypravování, naučných textů
poezie - báseň, verš, rým, přednes, rytmus, přízvuk
prózy - vyprávění, vypravěč, příběh, pohádka, děj
divadlo - jeviště, herec, divák

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

výrazně čte a přednáší básně
reprodukuje obsah přečteného textu

dokončení příběhu
vlastní tvorba pohádek, povídek
ilustrace k vlastnímu textu
dramatizace podle výběru
Literární výchova
zážitkové naslouchání
podstata příběhu a jeho smysl
literární postava
práce s encyklopedií
přednes básně, úryvek prózy
reprodukce vypravování, naučných textů
poezie - báseň, verš, rým, přednes, rytmus, přízvuk
prózy - vyprávění, vypravěč, příběh, pohádka, děj
divadlo - jeviště, herec, divák

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
rozlišuje poezii a prózu, pohádku a vyprávění
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
rozumí základním pojmům literatury
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

dokončení příběhu
vlastní tvorba pohádek, povídek
ilustrace k vlastnímu textu
dramatizace podle výběru
Literární výchova
zážitkové naslouchání
podstata příběhu a jeho smysl
literární postava
práce s encyklopedií
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3. ročník
přednes básně, úryvek prózy
reprodukce vypravování, naučných textů
poezie - báseň, verš, rým, přednes, rytmus, přízvuk
prózy - vyprávění, vypravěč, příběh, pohádka, děj
divadlo - jeviště, herec, divák

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

volně reprodukuje příběh
dokončí nebo vytvoří vlastní pohádku, příběh, povídku
vytvoří ilustraci k vlastnímu textu
dramatizuje pohádku, příběh

dokončení příběhu
vlastní tvorba pohádek, povídek
ilustrace k vlastnímu textu
dramatizace podle výběru
Literární výchova
zážitkové naslouchání
podstata příběhu a jeho smysl
literární postava
práce s encyklopedií
přednes básně, úryvek prózy
reprodukce vypravování, naučných textů
poezie - báseň, verš, rým, přednes, rytmus, přízvuk
prózy - vyprávění, vypravěč, příběh, pohádka, děj
divadlo - jeviště, herec, divák
dokončení příběhu
vlastní tvorba pohádek, povídek
ilustrace k vlastnímu textu
dramatizace podle výběru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
spolupráce, rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci - jasná komunikace ve třídě i mimo ni
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
uvolnění, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- navození konkr. situací, dovedností (zvládání učebních problémů), hodnoty, postoje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů, originalita
- vymýšlení vlastních básní na zvolené téma
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte správně a plynuje umělecké a naučné texty

Učivo
Komunikační a slohová výchova
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Český jazyk a literatura
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

4. ročník
Se správným slovním a větným přízvukem, s přirozenou
intonací a správným frázováním
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
čte potichu a nahlas s porozuměním
tiché a hlasité čtení s porozuměním
tvoří otázky k přečtenému textu
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého

umí odlišit podstatné a nepodstatné informace v textu
sestaví jednoduchý popis
orientuje se v mediálním sdělení

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
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4. ročník

sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

porovnává obsah textu se známými údaji
posoudí úplnost a důležitost údajů

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
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4. ročník
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

určí hlavní myšlenku v textu
umí vytvořit jednoduché sdělení a reprodukuje jeho
obsah

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
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4. ročník

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
rozliší slova spisovná a nespisovná
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku

97

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Český jazyk a literatura

4. ročník
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
naslouchá čtenému příběhu
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
vyjádří dojmy z četby, poslechu, představení
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vede si stručné zápisy o přečtených knihách
vizuální oporu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Literární výchova
zážitkové čtení a naslouchání
společná četba, vlastní četba
čtenářský deník
volná reprodukce, dramatizace textu
ilustrace
vlastní tvorba
umělecká a naučná literatura
práce s časopisem, encyklopedií
ukázky textů

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

spisovatelé, básníci (B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert,
F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H. Ch. Andersen, A.
Lingrenová)
užívá tvořivých činností při volné reprodukci literárního Literární výchova
textu
vytváří vlastní literární text
zážitkové čtení a naslouchání
společná četba, vlastní četba
čtenářský deník
volná reprodukce, dramatizace textu
ilustrace
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4. ročník
vlastní tvorba
umělecká a naučná literatura
práce s časopisem, encyklopedií
ukázky textů

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

rozlišuje druhy a žánry dětské literatury
vyhledává informace v encyklopediích, časopisech

spisovatelé, básníci (B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert,
F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H. Ch. Andersen, A.
Lingrenová)
Literární výchova
zážitkové čtení a naslouchání
společná četba, vlastní četba
čtenářský deník
volná reprodukce, dramatizace textu
ilustrace
vlastní tvorba
umělecká a naučná literatura
práce s časopisem, encyklopedií
ukázky textů

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

umí poznat pověst, bajku, povídku

spisovatelé, básníci (B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert,
F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H. Ch. Andersen, A.
Lingrenová)
Literární výchova
zážitkové čtení a naslouchání
společná četba, vlastní četba
čtenářský deník
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4. ročník
volná reprodukce, dramatizace textu
ilustrace
vlastní tvorba
umělecká a naučná literatura
práce s časopisem, encyklopedií
ukázky textů

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

seznámí se s autory dětských knih

spisovatelé, básníci (B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert,
F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H. Ch. Andersen, A.
Lingrenová)
Literární výchova
zážitkové čtení a naslouchání
společná četba, vlastní četba
čtenářský deník
volná reprodukce, dramatizace textu
ilustrace
vlastní tvorba
umělecká a naučná literatura
práce s časopisem, encyklopedií
ukázky textů

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou

vyhledá nevhodné jazykové prostředky v mluveném
projevu a umí je nahradit vhodnými spisovnými výrazy

spisovatelé, básníci (B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert,
F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H. Ch. Andersen, A.
Lingrenová)
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
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4. ročník

výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary

klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
dodržuje základní komunikační pravidla a pravidla
slušnosti při vzájemné komunikaci
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
vyjadřuje se výstižně, stručně
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
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4. ročník
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

používá uvědoměle intonaci, tempo, sílu a barvu hlasu

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
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4. ročník
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
využívá naučenou techniku psaní a dodržuje úhlednost, Komunikační a slohová výchova
čitelnost písemného projevu
rozlišuje písemné formy společenského styku
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
dbá na dodržení grafické úpravy
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
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4. ročník
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
oznámení, dopis, přihláška

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

orientuje se ve stavbě textu
sestaví jednoduchou osnovu
sestaví nadpis, členění textu na odstavce
dodržuje posloupnost děje

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a krátkých naučných textů
tiché a hlasité čtení s porozuměním
klíčová slova, popis osoby, věcí, děje, pracovního
postupu
mediální sdělení
práce s textem
orientace v textu
práce s textem
orientace v textu, hlavní myšlenka textu
spisovná a nespisovná výslovnost
hovorová výslovnost
pravidla dialogu
telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku
slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace
síla a barva hlasu
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4. ročník
oznámení, dopis, přihláška

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného rozlišuje slova podle významu
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

osnova, nadpis
členění projevu
vyprávění
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa
časování sloves
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Český jazyk a literatura
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

4. ročník
určí kořen slova a rozliší část příponovou a
předponovou
rozlišuje předpony a předložky, správně je píše

skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen

umí třídit plnovýznamová slova a určuje slovní druhy
skloňuje podstatná jména
časuje slovesa

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
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4. ročník

a sloves
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

určuje infinitiv, slovesný způsob, jednoduché a složené
tvary sloves, zvratná slovesa

slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty

určuje základní skladební dvojici

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
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4. ročník
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

seznámí se s pravidlem shody přísudku s
podmětem

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
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4. ročník
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
skládá z jednoduchých vět souvětí
určí počet vět v souvětí
rozlišuje řeč přímou a nepřímou

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
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4. ročník
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

skládá pomocí vhodných spojovacích výrazů souvětí

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
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4. ročník
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a ovládá pravopis po obojetných souhláskách
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
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4. ročník
podstatná jména
slovesa

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

vyjmenuje vzory podstatných jmen
určí rod, číslo, pád, vzor
skloňuje podstatná jména podle vzoru
píše správně zeměpisné názvy

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa
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ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves

4. ročník

pozná zvratná slovesa, neurčitek

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a určí osobu, číslo, čas

časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
Jazyková výchova
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4. ročník

měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve časuje slovesa v čase minulém, přítomném, budoucím
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě správně píše skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
uvede příklady užití ve větách
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování

slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná
slova citově zabarvená
stavba slova
slovní druhy
podstatná jména
slovesa
stavba věty jednoduché, podmět a přísudek
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá a souvětí
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
podstatná jména
slovesa
časování sloves
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
vedení dialogu, jeho pravidla, komunikace v různých situacích
- hra na řemesla
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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4. ročník

volný čas
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- respektování, pomoc a vzájemná spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
-řešení problémů vzniklých v kolektivu a rozhovory o nich
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého
přednesu
čte potichu se stručným sdělením nebo výtvarným
vyjádřením obsahu
třídí získané informace
zaznamenává podstatné informace

Učivo
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a naučných textů
předčítání, recitace
rychlé, tiché čtení
klíčová slova a pojmy
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5. ročník

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

popis osoby, věcí, dějů, pracovního postupu
zkrácený zápis textu

orientace v textu, v mediálním sdělení
reklama

porovnává obsah textu se známými údaji
uvede vhodné příklady k porovnání
vyvodí závěr sdělení

slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace, síla a
barva hlasu
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a naučných textů
předčítání, recitace
rychlé, tiché čtení
klíčová slova a pojmy
popis osoby, věcí, dějů, pracovního postupu
zkrácený zápis textu

orientace v textu, v mediálním sdělení
reklama

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

orientuje se v naučném textu
vytvoří jednoduché sdělení a reprodukuje jeho obsah

slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace, síla a
barva hlasu
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a naučných textů
předčítání, recitace
rychlé, tiché čtení
klíčová slova a pojmy
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5. ročník
popis osoby, věcí, dějů, pracovního postupu
zkrácený zápis textu

orientace v textu, v mediálním sdělení
reklama

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

uvědomuje se rozdíl mezi zprávou a reklamou
vyjádří vlastní názor, porovnává a toleruje názory
rozlišuje informaci od reklamy

slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace, síla a
barva hlasu
Komunikační a slohová výchova
čtení uměleckých a naučných textů
předčítání, recitace
rychlé, tiché čtení
klíčová slova a pojmy
popis osoby, věcí, dějů, pracovního postupu
zkrácený zápis textu

orientace v textu, v mediálním sdělení
reklama

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace, síla a
barva hlasu
využívá správnou intonaci, tempo, sílu a barvu hlasu, čte Komunikační a slohová výchova
a mluví se správným přízvukem a pauzami
čtení uměleckých a naučných textů
předčítání, recitace
rychlé, tiché čtení
klíčová slova a pojmy
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5. ročník
popis osoby, věcí, dějů, pracovního postupu
zkrácený zápis textu

orientace v textu, v mediálním sdělení
reklama

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
umí rozlišit slova spisovná a nespisovná
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
vyhledává shodné jazykové prostředky v mluveném
zvukové prostředky
projevu a nahradí je vhodnými spisovnými výrazy
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary

slovní a větný přízvuk, výslovnost, intonace, síla a
barva hlasu
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

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

užívá svůj osobitý rukopis s dodržením úhlednosti a

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
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spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný čitelnosti písemného projevu
projev
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

rozlišuje písemné formy společenského styku
dodržuje grafickou úpravu
vybírá vhodné prostředky pro tvorbu komunikačně
vhodného sdělení

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
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5. ročník
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
vlastní jména, názvy
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5. ročník

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v užívá český jazyk jako prostředek komunikace
rozhovoru
vyjadřuje se spisovně v písemném i mluveném projevu
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová

chápe význam slov
utváří slova příbuzná pomocí předpon a přípon

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
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podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

umí určit kořen, předponu, příponu a koncovku
označí slovotvorný základ

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
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CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

5. ročník
rozlišuje předpony a předložky, správně je píše
umí dělit slova na konci řádku podle slabik, stavby slova

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

pozná všechny slovní druhy
určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a skloňuje
je podle vzoru
rozlišuje druhy přídavných jmen a skloňuje tvrdá a
měkká
pozná základní druhy zájmen a číslovek
časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím způsobu
pozná všechny slovesné způsoby a zvratná slovesa
rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
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5. ročník
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

určuje základní větné členy, skladební dvojici
rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný
užívá shodu přísudku s podmětem

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
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ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

5. ročník

rozpozná přímou řeč a větu uvozovací
umí užít přímou řeč ve vypravování

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty

vytváří souvětí pomocí vhodných spojovacích výrazů

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
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věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty

určí větu řídící a závislou
určí větu hlavní a vedlejší

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
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5. ročník
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

upevňuje a prohlubuje pravopis i/y po obojetných
souhláskách

vlastní jména, názvy
Jazyková výchova
slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

vlastní jména, názvy
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a Jazyková výchova
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve jejich zkratky
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě správně píše názvy uměleckých děl, novin a časopisů
slovní druhy
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
podstatná jména
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
přídavná jména
zvířat a místních pojmenování
zájmena
číslovky
slovesa
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5. ročník
věta, skladební dvojice
základní větné členy
podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý
rozvitý, několikanásobný
přímá a nepřímá řeč
spojovací výrazy
souvětí
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

umí vyjádřit dojmy a pocity z četba, z divadelního
představení
vede si zápisy o přečtených knihách

vlastní jména, názvy
Literární výchova
zážitkové čtení a naslouchání
společná a vlastní četba
čtenářský deník
volná reprodukce
dramatizace
věcná a umělecká literatura, lidová slovesnost, práce s
časopisem, encyklopedií, slovníkem, návštěva
knihovny, divadelního a filmového představení
čtení literárních textů

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

volně reprodukuje text
dokáže zdramatizovat vhodný text

spisovatelé dětské literatury
Literární výchova
zážitkové čtení a naslouchání
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společná a vlastní četba
čtenářský deník
volná reprodukce
dramatizace
věcná a umělecká literatura, lidová slovesnost, práce s
časopisem, encyklopedií, slovníkem, návštěva
knihovny, divadelního a filmového představení
čtení literárních textů

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

rozlišuje druhy a žánry dětské literatury
vyhledává informace v encyklopediích a časopisech
využívá různé zdroje informací

spisovatelé dětské literatury
Literární výchova
zážitkové čtení a naslouchání
společná a vlastní četba
čtenářský deník
volná reprodukce
dramatizace
věcná a umělecká literatura, lidová slovesnost, práce s
časopisem, encyklopedií, slovníkem, návštěva
knihovny, divadelního a filmového představení
čtení literárních textů

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

spisovatelé dětské literatury
rozliší umělecké vybrané žánry - pohádka, pověst, bajka, Literární výchova
dobrodružná četba, komiks
zná pojem rým, verš, sloka
zážitkové čtení a naslouchání
poznává spisovatele dětské literatury
společná a vlastní četba
čtenářský deník
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5. ročník
volná reprodukce
dramatizace
věcná a umělecká literatura, lidová slovesnost, práce s
časopisem, encyklopedií, slovníkem, návštěva
knihovny, divadelního a filmového představení
čtení literárních textů
spisovatelé dětské literatury
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
receptivní činnost - stavba mediálního sdělení (příklady pravidelného uspořádání v mediálním sdělení)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
výběr slov
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
volný čas
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
vyhledávání při potížích, dobrá organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
rozvoj sociálních dovedností pro vzájemnou spolupráci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj sociálních dovedností pro vzájemnou spolupráci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování, spolehlivost
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RVP výstupy
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• spisovně vyslovuje česká slova
• rozlišuje spisovný jazyk a nářečí

Učivo
Jazyková výchova
Obecné poučení o jazyce čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků
(slovanské), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a
nespisovné útvary a prostředky)
Jazyková výchova
Zvuková stránka jazyka (zásady spisovné výslovnosti,
modulace souvislé řeči (slovní přízvuk), intonace,
členění souvislé řeči (pauzy, frázování)
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu a se Jazyková výchova
Slovníkem spisovné češtiny
Jazykové příručky
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický

Jazyková výchova
Nauka o slově -způsoby tvoření slov

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

Jazyková výchova
Pravopis podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen
Pravopis slovesných tvarů v podmiňovacím způsobu
Shoda přísudku s podmětem
Jazyková výchova
Tvarosloví: slovní druhy (podstatná jména, přídavná
jména, zájmena, číslovky, slovesa)
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve Jazyková výchova
větě
Skladba - základní větné členy a
rozvíjející větné členy
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6. ročník

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními
vlastními slovy interpretuje smysl díla
slovy interpretuje smysl díla
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, z
návštevy divadelního nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
• vyhledává informace v různých informačních zdrojích
a v knihovně
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
informačními zdroji
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a záměr partnera v hovoru
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
komunikační záměr partnera v hovoru
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
• odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikační situaci
komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a

Souvětí, věta jednoduchá
Literární výchova
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes –
přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Interpretace literárních děl (čeští i zahraniční
spisovatelé dětské literatury)
Literární výchova
Literární druhy
- próza, poezie, drama
- epika, lyrika
Literární žánry
- lidová slovesnost, pohádky, báje, pověsti, bajky,
balady, říkadla, rčení, hádanky
Struktura literárního díla (téma díla, literární hrdina,
kompozice literárního příběhu)

Komunikační a slohová výchova
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé), věcné
(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací),
kritické (analytické, hodnotící)
Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
mluvčího, působení projevu, zvukové prostředky
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6. ročník

vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i
věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů

souvislého projevu a prostředky mimojazykové)
Mluvený projev – zásady dorozumívání, zásady
kultivovaného projevu
Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu,
o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření
postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní
(komunikační žánry: jednoduché tiskopisy, inzerát,
vzkaz, vypravování, výtah a výpisek, soukromý a
úřední dopis, objednávka, zpráva a oznámení, popis)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tvorba vlastních slov, slovní zásoby (vlastní jazykový systém)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
tvorba vlastních slov, slovní zásoby (vlastní jazykový systém)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
orientace v textu (nahrazovat základní větné členy synonymy)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
- uvědomit si svůj vztah k
literatuře
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








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

Učivo
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ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

7. ročník
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a v souvětí
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí

1. Jazyková výchova.
Nauka o významu slov – význam slova, synonyma,
homonyma
Tvoření slov - slovní zásoba (rozvrstvení a obohacování
slovní zásoby), způsoby tvoření slov
Tvarosloví – slovesa, příslovce, předložky, spojky,
částice, citoslovce
Skladba – druhy vět, základní a rozvíjející větné členy,
druhy vedlejších vět

• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, z
návštěvy divadelního nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
• vyhledává informace v různých informačních zdrojích
a v knihovně

Pravopis – psaní i/y v koncovkách podstatných a
přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, psaní
velkých písmen ve vlastních jménech
Literární výchova
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes –
přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Interpretace literárních děl českých a zahraničních
autorů
Literární druhy a žánry – žánry dobrodružné literatury,
dívčí literatura, příběhy ze života dětí
literatura umělecká a věcná (populárně- naučná,
publicistické žánry)
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ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

7. ročník

• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
• rozlišuje subjektivní a objektivní
• sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
• odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
• v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
• využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného
textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i
věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů

Dějiny literatury –starověká a středověká literatura,
renesance, humanismus
baroko, národní obrození
Komunikační a slohová výchova
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé), věcné
(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací),
kritické (analytické, hodnotící)
Naslouchání – praktické (výchova k empatii,
podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní),
kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační
záměr mluvčího, působení projevu, zvukové
prostředky souvislého projevu a prostředky
mimojazykové)
Mluvený projev – zásady dorozumívání, zásady
kultivovaného projevu
Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu,
o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření
postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní
(komunikační žánry: popis, charakteristika,
subjektivně zabarvený popis, strukturovaný životopis
…)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
tvorba vlastního textu (sebereflexe)
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a v souvětí
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
• rozlišuje spisovný jazyk, obecnou češtinu a nářečí a
zdůvodní jejich užití

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními
vlastními slovy interpretuje smysl díla
slovy interpretuje smysl díla
• rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
stylu autora
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, z
návštěvy divadelního nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na

Učivo
Jazyková výchova
Obohacování slovní zásoby
Pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický
Skladba – výpověď a věta, základní a rozvíjející větné
členy, souvětí

Jazyková výchova
Tvarosloví – přejatá a vlastní jména, slovesný vid
Obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní,
jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské a jiné,
jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka
(spisovné a nespisovné útvary a prostředky)
Literární výchova
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes –
přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Interpretace literárních děl českých a zahraničních
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8. ročník

základě osvojených znalostí základů literární teorie
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
doloží argumenty
individuálního stylu autora
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
• uvádí základní literární směry a jejich významné
představení a názory na umělecké dílo
představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
schopností a na základě osvojených znalostí základů
dramatickém i filmovém zpracování
literární teorie
• vyhledává informace v různých informačních zdrojích
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, a v knihovně
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
informačními zdroji
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a záměr partnera v hovoru
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a
komunikační záměr partnera v hovoru
zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
• odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikační situaci
komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a

autorů
Literární výchova
Dějiny literatury –
Romantismus, realismus
Česká literatura 2. poloviny 19. století
Česká moderna a literatura na počátku 20. století
Literární druhy a žánry
Jazyk literárního díla (obrazná pojmenování, zvukové
prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš)

Komunikační a slohová výchova
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé), věcné
(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací),
kritické (analytické, hodnotící)
Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
mluvčího, působení projevu, zvukové prostředky
souvislého projevu a prostředky mimojazykové)
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8. ročník

vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

• v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
• zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného
textu,
• samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i
věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů

Mluvený projev – zásady dorozumívání, zásady
kultivovaného projevu
Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu,
o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření
postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní
(komunikační žánry: výpisek, charakteristika,
subjektivně zabarvený popis, úvaha, výklad,
publicistické žánry, projev připravený a nepřipravený,
diskuse a její vedení, žádost)
Komunikační a slohová výchova
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé), věcné
(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací),
kritické (analytické, hodnotící)
Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
mluvčího, působení projevu, zvukové prostředky
souvislého projevu a prostředky mimojazykové)
Mluvený projev – zásady dorozumívání, zásady
kultivovaného projevu
Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu,
o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření
postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní
(komunikační žánry: výpisek, charakteristika,
subjektivně zabarvený popis, úvaha, výklad,
publicistické žánry, projev připravený a nepřipravený,
diskuse a její vedení, žádost)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
- slovanské jazyky
-podobnosti a rozdílnosti slovanských národů
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8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
tvorba vlastního textu a jeho prezentace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
větě a v souvětí
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

Učivo
Jazyková výchova
Zvuková stránka jazyka – zásady spisovné výslovnosti,
modulace souvislé řeči, intonace a členění řeči
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ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace

9. ročník
• rozlišuje spisovný jazyk, obecnou češtinu a nářečí a
zdůvodní jejich užití
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů podle komunikační situace

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

Jazyková výchova
Obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk
mateřský), skupiny jazyků (slovanské), rozvrstvení
národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a
prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a
kodifikace, kultura jazyka a řeči, vývoj češtiny,
jazykové příručky)
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její
jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam
slova
Pravopis lexikální, morfologický a syntaktický
Jazyková výchova
Tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy,
mluvnické významy a tvary slov

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními
vlastními slovy interpretuje smysl díla
slovy interpretuje smysl díla
• rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
stylu autora
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, z
návštěvy divadelního nebo filmového představení a
názory na umělecké dílo
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základů literární teorie
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
doloží argumenty
individuálního stylu autora
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
• uvádí základní literární směry a jejich významné
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých

Skladba – stavba věty a souvětí, pořádek slov v české
větě, přímá a nepřímá řeč, rozvíjející větné členy
Literární výchova
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes –
přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Interpretace literárních děl českých a zahraničních
autorů
Literární výchova
Dějiny literatury Umělecké směry 20. století, česká literatura ve 20.
století
Literární výchova
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schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

9. ročník
představitele v české a světové literatuře
Literární teorie –
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, Struktura a jazyk literárního díla
dramatickém i filmovém zpracování
Literatura umělecká a věcná
• vyhledává informace v různých informačních zdrojích
a v knihovně

• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
• odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
• v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
• zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
• využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného

Komunikační a slohová výchova
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé), věcné
(studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací),
kritické (analytické, hodnotící)
Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
mluvčího, působení projevu, zvukové prostředky
souvislého projevu a prostředky mimojazykové)
Mluvený projev – zásady dorozumívání, zásady
kultivovaného projevu
Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu,
o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření
postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní
(komunikační žánry: výpisek, úvaha, výklad,
publicistické žánry, projev připravený a nepřipravený,
proslov)
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Český jazyk a literatura

9. ročník

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i
věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
- kultivace svého projevu
a výslovnosti
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5.3 Německý jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

6

Název předmětu
Německý jazyk
Oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Německý jazyk jsou začleněna průřezová témata.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Německý jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace je stanovena
předmětu (specifické informace o předmětu na tři hodiny týdně v každém ročníku.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 žáci jsou vedeni k poznání a smyslu druhého cizího jazyka
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence k řešení problémů:
kompetence žáků
 žák je veden k systémové práci
 samostatně vyhledává informace
Kompetence komunikativní:
 vést k aktivnímu používání německého jazyka v běžných životních situacích
 vést žáky k týmové práci ke komunikaci žák-žák, žák-učitel
Kompetence sociální a personální:
 k uplatnění mezilidských vztahů při práci ve skupinách
Kompetence občanské:
 respektují názory ostatních
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Název předmětu

Německý jazyk
Kompetence pracovní:
 vést k samostatné a skupinové práci
 k tvorbě úkolů a jejich prezentace

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Německý jazyk jako druhý jazyk se vyučuje v 8. – 9. Ročníku jako povinný.
Časová dotace je 3 hodiny týdně.

Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Rozumí slovům a jednoduchým větám týkajícím se
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových
poslechových textech týkajících se každodenních
textech týkajících se každodenních témat
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, barvy, pozdravy, dny v týdnu,
číslovky, domov, rodina, škola, jídlo, volný čas,
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Německý jazyk
volného času a dalších osvojovaných témat

8. ročník
a dalších osvojovaných témat

povolání, hodiny, počasí, nákupy, obec, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce), zvířata reálie zemí
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien)
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
Tematické okruhy – já, barvy, pozdravy, dny v týdnu,
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné
číslovky, domov, rodina, škola, jídlo, volný čas,
podobné otázky pokládá
otázky dává
povolání, hodiny, počasí, nákupy, obec, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce), zvířata reálie zemí
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují Tematické okruhy – já, barvy, pozdravy, dny v týdnu,
nápisům a orientačním pokynům
k běžným tématům
číslovky, domov, rodina, škola, jídlo, volný čas,
povolání, hodiny, počasí, nákupy, obec, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce), zvířata reálie zemí
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien)
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Základní gramatické struktury a typy vět
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
Rozumí krátkému jednoduchému textu
Tematické okruhy – já, barvy, pozdravy, dny v týdnu,
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
číslovky, domov, rodina, škola, jídlo, volný čas,
vyhledá v něm požadovanou informaci
povolání, hodiny, počasí, nákupy, obec, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce), zvířata reálie zemí
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
Tematické okruhy – já, barvy, pozdravy, dny v týdnu,
číslovky, domov, rodina, škola, jídlo, volný čas,
povolání, hodiny, počasí, nákupy, obec, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce), zvířata reálie zemí
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
Práce se slovníkem
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
Tematické okruhy – já, barvy, pozdravy, dny v týdnu,
osvojovaných témat
témat
číslovky, domov, rodina, škola, jídlo, volný čas,
povolání, hodiny, počasí, nákupy, obec, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce), zvířata reálie zemí
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Německý jazyk

8. ročník
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Rozumí slovům a jednoduchým větám týkajícím se
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových
poslechových textech týkajících se každodenních
textech týkajících se každodenních témat
témat
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů
Práce se slovníkem
Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů
Práce se slovníkem
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Německý jazyk
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

9. ročník
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat

Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien)
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
Práce se slovníkem
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné
Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
podobné otázky pokládá
otázky dává
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien)
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a
Práce se slovníkem
nápisům a orientačním pokynům
orientačním pokynům
Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v
které se vztahují k běžným tématům
k běžným tématům
komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu
Rozumí krátkému jednoduchému textu
Práce se slovníkem
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a
Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
vyhledá v něm požadovanou informaci
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
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Německý jazyk

9. ročník

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

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

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

Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
Práce se slovníkem
Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět
Tematické okruhy – já, číslovky, domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, hodiny, lidské tělo, zdraví, jídlo,
dopravní prostředky, počasí, nákupy, obec, kalendářní
rok, zvířata, příroda, reálie zemí (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien)
Základní gramatické struktury a typy vět

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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5.4 Matematika a její aplikace
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
5
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
5
Povinný

42

Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň:
Obsahové, organizační a časové vymezení
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících.
Matematické vzdělávání pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí
čísel. Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, abstraktní myšlení a
schopnost logického úsudku. Současně se podílí na rozvoji tvořivosti, pozornosti, vytrvalosti, schopnosti
rozlišovat, objevovat a vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se
sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost
uvažovat. Vzdělávací obsah tohoto oboru je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Čísla a početní
operace , Závislosti, vztahy a práce s daty , Geometrie v rovině a v prostoru , Nestandardní aplikační úlohy
a problémy.
V okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách:
dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým
postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Žáci se učí získávat číselné
údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí
při matematizaci reálných situací.
Závislosti, vztahy a práce s daty je dalším okruhem, kde žáci poznávají určité typy změn a závislostí,
které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si
změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles, a že změna
může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů.
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
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Matematika a její aplikace
V okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují útvary a geometricky modelují reálné situace.
Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují se vzájemné polohy
objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah
(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení
polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy jsou důležitou součástí matematického vzdělávání, jejichž
řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž
je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého
základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat
problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických
úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě nebo v počítačové učebně a využívají
k učení různé formy práce. Učitel i žáci používají při hodině všechny dostupné pomůcky.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. Vzdělání
v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
CCharakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové a organizační vymezení
Vzdělávání v matematice zaměřeno na
 užití matematiky v reálných situacích
 osvojení pojmů, matem. postupů
 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
 logické a kritické usuzování
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek,
rovnice,…..zeměpis – měřítko, výpočty……. chemie - řešení rovnic, převody jednotek,…..)
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost,
schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost
práce s mapou, slevy, využití poměru,….
EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,….
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Matematika a její aplikace
EGS – srovnání států, HDP, grafy,….
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Obsahové, časové a organizační vymezení
v 1. ročníku – 4 hodiny týdně
předmětu (specifické informace o předmětu v 2. – 5.ročníku – 5 hodin týdně (z toho 1 hodina DČD)
důležité pro jeho realizaci)
v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně
v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně.
Integrace předmětů
 Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy















Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Fyzika
Zeměpis
Dějepis
Chemie
Tělesná výchova
Prvouka
Výchova k občanství
Přírodopis
Hudební výchova
Praktické činnosti
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
1. stupeň
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel podporuje u žáků schopnost třídit informace na základě jejich pochopení, propojení a
kompetence žáků
systematicky je využívat v procesu učení
 učitel rozvíjí u žáků abstraktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné
argumentaci
 učitel operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
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 učitel vede žáky k poznávání smyslu a cíle učení, využívání poznatků v praktickém životě
2. stupeň
Žáci jsou vedeni k
 osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním
 reálných jevů
 vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
 využívání prostředků výpočetní techniky
Učitel
 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
 vede žáky k plánování postupů a úkolů
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel požaduje po žácích provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků a
zvolení správného postupu řešení problému, vyhodnocování správnosti výsledků
 učitel podporuje samostatnost při nalézání pravidel
 učitel učí žáky postupovat od jednoduchého ke složitějšímu
 učitel vede žáky k aplikaci osvědčených postupů při řešení obdobných nebo nových problémových
situací
 učitel pracuje s chybou žáka jako příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
 učitel dodává žákům sebedůvěru
 učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
2. stupeň
Žáci
 zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
 provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků

152

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Název předmětu

Matematika a její aplikace



učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů

Učitel




s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
vede žáky k ověřování výsledků
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
 učitel učí žáky přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka v ústním i
písemném projevu
 učitel vede žáky k používání přesné terminologie a symboliky
 učitel rozvíjí u žáků logické uvažování
 učitel vede žáky k orientaci v různých typech slovních úloh, tabulkách či diagramech i za pomoci
učitele
2. stupeň
Žáci
 zdůvodňují matematické postupy
 vytvářejí hypotézy
 komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 podle potřeby pomáhá žákům
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
 učitel vede žáky postupně od samostatné práce k práci ve dvojicích popř. v malé skupině, ve které
si žáci vzájemně pomáhají, respektují se
 učitel se se žáky podílí na vytváření pravidel práce v týmu a klade důraz na respektování a
dodržování dohodnutých pravidel
 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
 učitel hodnotí žáky tak, aby každý z nich vnímal svůj pokrok
2. stupeň
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Žáci





spolupracují ve skupině
se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly

Učitel




zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské:
1. stupeň
 učitel klade důraz na znalost společenských norem chování
 učitel vede žáky k uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 učitel podporuje u žáků ohleduplnost a vnímání složitosti světa
 učitel má pro žáky s postižením k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
2. stupeň
Žáci
 respektují názory ostatních
 si formují volní a charakterové rysy
 se zodpovědně rozhodují podle dané situace
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:
1. stupeň
 učitel vede žáky k dodržování hygienických pravidel při práci se sešitem a učebnicí, ke správnému
užívání vybavení, techniky a pomůcek
 učitel učí žáky využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech
 učitel učí žáky využívat nabyté znalosti a zkušenosti v různých oblastech, vyhledávat informace
z různých informačních zdrojů a využívat je také v jiných předmětech
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Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Matematika a její aplikace
2. stupeň
Žáci
 si zdokonalují grafický projev
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů
 vede žáky k ověřování výsledků
Od 2. ročníku do 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.

Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- spočítá prvky daného souboru 0 - 20
- používá přirozená čísla k modelování reálných situací
- vytváří konkrétní soubory s daným počtem do 20

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20
- porovnává soubory prvků

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

- užívá a zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti

Učivo
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel do 20
- vytváření souborů s daným počtem prvků
Číslo a početní operace
Čtení, zápis a porovnávání přirozených čísel do 20
- čtení a zápis čísel
- psaní číslic
- číselná řada
Číslo a početní operace
Užití a zápis vztahu rovnosti a nerovnosti
- porovnávání čísel do 20
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M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

1. ročník
- užívání znaménka =, >, <
- posloupnost přirozených čísel
- rozkládá čísla na jednotky a desítky v oboru čísel do 20 Číslo a početní operace
- orientuje se na číselné ose
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
- seřadí čísla podle velikosti
- rozkládání čísel na jednotky a desítky v oboru čísel do
- zapíše a zařadí čísla na číselnou osu
20
- orientace na číselné ose
- používání pojmů před, za, hned před, hned za, mezi
- provádí jednoduché početní operace s přirozenými
Číslo a početní operace
čísly zpaměti
Jednoduché početní operace s přirozenými čísly –
- sčítá a odčítá do 20 bez přechodu přes desítku
zpaměti
- používá sčítání a odčítání v praktických situacích
- znaménka +, - sčítání a odčítání do 10
- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
- seznámení se sčítáním a odčítáním do 20 s
přechodem přes desítku
- řeší jednoduché slovní úlohy (na sčítání, odčítání,
Číslo a početní operace
porovnávání, o n-více, o n-méně)
Řešení a tvoření slovních úloh
- úlohy na porovnávání čísel
- úlohy s osvojenými početními operacemi (sčítání a
odčítání)
- orientuje se v čase, popisuje jednoduché závislosti z
Závislosti, vztahy a práce s daty
praktického života
- orientuje se v prostoru (vlevo, vpravo, nahoře, dole,
Orientace v čase a v prostoru
před, za,…)
- konkrétní orientace v čase a v prostoru
Závislosti, vztahy a práce s daty
Jednotky fyzikálních veličin
- seznámení s fyzikálními jednotkami metr, kilogram,
litr, hodina, s jednotkou měny
- seznámení se zkratkami jednotek
- používá jednotky a jejich značky
Závislosti, vztahy a práce s daty
Orientace v čase a v prostoru
- konkrétní orientace v čase a v prostoru
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1. ročník

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa
realitě jejich reprezentaci
- porovnává velikost útvarů
- geometrické útvary třídí podle tvaru, velikosti, barvy
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

- magické čtverce
- pyramidy čísel
- řešení netradičních problémových slovních úloh
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
komunikace v různých situacích, kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
komunikace v různých situacích, kooperace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnost, ohleduplnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
– využívání médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, hodnotový žebříček, režim dne
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

Geometrie v rovině a v prostoru
Základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
Nestandardní aplikační úlohy s problémy
- uplatňování logického myšlení

2. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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2. ročník






RVP výstupy
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
-zapíše a vyřeší příklady na sčítání a odčítání do 20 s
přechodem přes desítku
-zapíše a přečte přirozená čísla do 100
-zakreslí čísla do sta na číselnou osu
-porovnává čísla do 100, umí je seřadit vzestupně i
sestupně
-sčítá a odčítá čísla do sta

Učivo
Číselné a početní operace
-sčítání a odčítaní do 20 s přechodem přes desítku
-počítání po desítkách, po jedné v oboru přirozených
čísel do 100
-čtení a zápis čísel
-sčítání a odčítaní násobků deseti
-sčítání a odčítaní do 100
-zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů
-automatizace násobilek 2,3,4,5
- automatizace dělení v oboru probraných násobilek
-řešení slovních úloh
-řeší a vytváří slovní úloh na porovnávání čísel
-řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání

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

-seznámí se s principem násobilky v oboru do 50
-násobí a dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5 s plnou
automatizací

-mince a bankovky
Číselné a početní operace
-sčítání a odčítaní do 20 s přechodem přes desítku
-počítání po desítkách, po jedné v oboru přirozených
čísel do 100
-čtení a zápis čísel
-sčítání a odčítaní násobků deseti
-sčítání a odčítaní do 100
-zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů
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2. ročník
-automatizace násobilek 2,3,4,5
- automatizace dělení v oboru probraných násobilek
-řešení slovních úloh
-řeší a vytváří slovní úloh na porovnávání čísel
-řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

-zapíše slovní úlohu pomocí zápisu
-řeší a tvoří slovní úlohy s výpočty do sta
-řeší příklady se závorkami

-mince a bankovky
Číselné a početní operace
-sčítání a odčítaní do 20 s přechodem přes desítku
-počítání po desítkách, po jedné v oboru přirozených
čísel do 100
-čtení a zápis čísel
-sčítání a odčítaní násobků deseti
-sčítání a odčítaní do 100
-zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů
-automatizace násobilek 2,3,4,5
- automatizace dělení v oboru probraných násobilek
-řešení slovních úloh
-řeší a vytváří slovní úloh na porovnávání čísel
-řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání

-mince a bankovky
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického -pozná rozdíl mezi mincemi a bankovkami
Závislosti, vztahy, práce s daty
života
-používá mince a bankovky v hodnotě do sta korun
-orientace v čase
-počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta korun -tabulky
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
-čte údaje na hodinách včetně digitálních
Závislosti, vztahy, práce s daty
čísel
-doplňuje tabulky
-orientace v čase
-sleduje jednoduché závislosti na čase
-tabulky
–změna teploty během dne, délka vyučovací
hodiny apod.
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2. ročník

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje -kreslí křivé, rovné a lomené čáry
délku úsečky
-připraví si pomůcky na rýsování (tužka, pravítko)
-zná pojem bod, přímka, čára, úsečka
-narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky
-vysvětlí rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou
-odhaduje a měří délku úsečky
-porovná úsečky podle velikosti
-rozezná, pojmenuje a vymodeluje čtverec,
obdélník, trojúhelník, kruh, krychli, kvádr, kouli, válec
-pozná geometrická tělesa v praxi
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
-sčítá a odčítá více než dvě čísla
přirozených čísel
-řeší slovní úlohy s nadbytečnými údaji
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

Geometrie v rovině a v prostoru
-lomená čára
-úsečka, délka úsečky
-cvičení odhadu v délkách
-jednotky centimetr, metr
-základní útvary v rovině a v prostoru

Nestandardní aplikační úlohy s problémy

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do -orientuje se v přirozených číslech do 1000
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
-zakreslí čísla do tisíce na číselné ose
-zapíše a přečte čísla do tisíce
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
-porovnává, seřadí vzestupně a sestupně čísla do tisíce
číselné ose
-používá sčítání a odčítání pamětné i písemné
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
-při řešení praktických úloh provádí kontrolu svého
operace s přirozenými čísly
výpočtu
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
-sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů
modeluje osvojené početní operace
34+25, 67-56)
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického -sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně
života
-seznámí se se zaokrouhlováním na desítky

Učivo
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel do 1000, jejich zápis na
číselnou osu a jejich porovnávání
-čtení a zápis trojciferných čísel
-sčítání a odčítání násobků sta a čísel bez přechodu
násobků sta
-malá násobilka
-řešení a vytváření slovních úloh s osvojenými
početními operacemi
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M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

3. ročník
-řeší jednoduché rovnice
-používá symboly pro násoben í a dělení
-násobí a dělí v oboru malé násobilky
-ovládá násobilku

-magické čtverce
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel do 1000, jejich zápis na
číselnou osu a jejich porovnávání
-čtení a zápis trojciferných čísel
-sčítání a odčítání násobků sta a čísel bez přechodu
násobků sta
-malá násobilka

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné

-řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
-tvoří a počítá jednoduché slovní úlohy na sčítání,
odčítání se vztahy o n – více,
o n – méně
-řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky
-provádí předběžný odhad výsledku řešení
-řešeni a vytváření slovních úloh se dvěma různými
početními výkony
-pracuje s magickým čtvercem, počítá a doplňuje jej
-porovnává čísla v daném oboru,
-zvládá zápis čísel do tabulky
-doplňuje, čte a sestavuje samostatně tabulky
-čte údaje na hodinách, včetně digitálních
-bezpečně ovládá hodiny a aplikuje v praxi.
-zvládá geometrické pojmy: vpravo, vlevo, pod, nad,
hned před,
hned za
-orientuje se v prostoru, používá představivost (před,
za, vpravo,
vlevo)

-řešení a vytváření slovních úloh s osvojenými
početními operacemi
-magické čtverce
Závislosti, vztahy a práce s daty
-vlastnosti, diagramy, grafy, tabulky a jejich
doplňování
-orientace v čase
-převádění jednotek času.
-tabulky, schémata a posloupnosti čísel.

Závislosti, vztahy a práce s daty
-vlastnosti, diagramy, grafy, tabulky a jejich
doplňování
-orientace v čase
-převádění jednotek času.
-tabulky, schémata a posloupnosti čísel.
Geometrie v rovině a v prostoru
-prostorová představivost.
-lomená čára
-přímka, polopřímka,
-úsečka
-délka úsečky a její odhad
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3. ročník

útvary v rovině
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran

-kreslí křivé a rovné čáry, rýsuje úsečky, odhaduje délky
úsečky
-narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku, úsečku
-rozumí pojmu opačná polopřímka
-rozumí pojmu průsečík a umí ho určit
-měří délku s přesností na mm, sestrojí úsečku dané
délky s přesností na mm
-zvládá rovinné obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
-pozná rozdíl mezi kružnicí a kruhem
-seznamuje se s jednoduchými tělesy – krychle, kvádr,
koule, válec
-pozná jehlan a kužel
-užívá různé stavebnice ke stavbám podle obrázku
-používá jednotky délky mm, cm, dm, m
-jednotky délky používá k měření
-změří rozměry geometrických útvarů (úsečka, čtverec,
obdélník apod.) a vyjádří je ve vhodných jednotkách
-určuje obvod (čtverce, obdélníka, trojúhelníka)
sečtením délek jeho stran
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
porovnávání lidnatosti evr. států, ...
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

-vzájemná poloha dvou přímek v rovině
-označování průsečíků různoběžek
-vyznačování polopřímek
-rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník kruh)
-kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové
síti
-rozeznávání, pojmenování, vymodelování a popis
základních rovinných
útvaru a těles
-jednotky, délky, převody
-určení obvodu rovinného útvaru sečtením jeho stran

4. ročník








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

RVP výstupy
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

ŠVP výstupy
-provádí početní operace v oboru přirozených čísel
-zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky
-zapíše a přečte čísla do 10 000
-sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000
zaokrouhluje na tisíce
orientuje se na číselné ose do 10 000
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel

Učivo
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel
-číslo a početní operace
- zápis čísla v desítkové soustavě,
číselná osa
-počítání do 10 000
-vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly
-písemné algoritmy početních operací
-násobení a dělení
-práce s kalkulátorem
-slovní úlohy

-násobí písemně jednociferným a dvouciferným
činitelem
-písemně dělí jednociferným dělitelem
-ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé
násobilky

Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel
-číslo a početní operace
- zápis čísla v desítkové soustavě,
číselná osa
-počítání do 10 000
-vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly
-písemné algoritmy početních operací
-násobení a dělení
-práce s kalkulátorem
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M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

4. ročník
sčítá, odčítá, násobí, dělí na kalkulátoru
používá kalkulátor ke kontrole

-slovní úlohy
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel
-číslo a početní operace
- zápis čísla v desítkové soustavě,
číselná osa
-počítání do 10 000
-vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly
-písemné algoritmy početních operací
-násobení a dělení
-práce s kalkulátorem

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

-řeší jednoduché a složené slovní úlohy
provede zkrácený zápis s neznámou

-slovní úlohy
Nestandardní aplikační úlohy s problémy
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel
-číslo a početní operace
- zápis čísla v desítkové soustavě,
číselná osa
-počítání do 10 000
-vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly
-písemné algoritmy početních operací
-násobení a dělení
-práce s kalkulátorem

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na

-slovní úlohy
Nestandardní aplikační úlohy s problémy
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obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

4. ročník

- vyhledává, sbírá a třídí data
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
-odečítá hodnoty z diagramu

Závislosti, vztahy a práce s daty
- závislosti a jejich vlastnosti
- diagramy, grafy, tabulky
Nestandardní aplikační úlohy s problémy

-narýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici
-sestrojí trojúhelník ze tří stran
-narýsuje kolmici, rovnoběžky, různoběžky
dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině
určí souřadnice bodu ve čtvercové síti
pracuje s kružítkem
-pozná a umí narýsovat pravoúhlý trojúhelník
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
-sčítá a odčítá graficky úsečky
-určí délku lomené čáry

Geometrie v rovině a prostoru
-základní útvary v rovině
-délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
-obvod a obsah obrazce
-vzájemná poloha dvou přímek
v rovině
-osově souměrné útvary

-určuje obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran
-určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
-používá jednotky hmotnosti, délky, objemu a času
-převádí jednotky hmotnosti a délky

Geometrie v rovině a prostoru
-základní útvary v rovině
-délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
-obvod a obsah obrazce
-vzájemná poloha dvou přímek
v rovině
-osově souměrné útvary

-jednotky
-převody jednotek a déle

-jednotky
-převody jednotek a déle
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
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4. ročník

- změny v přírodě (oteplování vliv na rostliny, počasí a člověka)
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání -zapíše a přečte čísla do 1 000 000
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
-orientuje se na číselné ose v oboru do milionu
-sčítá a odčítá zpaměti i písemně do milionu
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
-násobí deseti, stem, tisícem
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady -využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
-zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce a statisíce
přirozených čísel
-zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
kontroluje výsledky početních operací v oboru
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
přirozených čísel
čísel
-násobí písemně trojciferným činitelem
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
-dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
obvyklých postupech a algoritmech školské
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
matematiky
čísel
-řeší slovní úlohy v oboru do milionu
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve -rozumí pojmu zlomek
formě zlomku
-dokáže zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu
desetin a setin
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
-ukazuje dané desetinné číslo řádu desetin na číselné
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na ose

Učivo
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel
počítání do 1 000 000
-číslo a početní operace
-zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
-vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
-písemné algoritmy početních operací
-zlomek, desetinné číslo
-zobrazování desetinných čísel řádu desetiny a setiny
na číselné ose
-písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu
desetin a setin
-římské číslice
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel
počítání do 1 000 000
-číslo a početní operace
-zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa

166

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Matematika a její aplikace
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose

5. ročník
-zaokrouhluje desetinné číslo řádu desetin a setin
-sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin
-násobí a dělí desetinné číslo deseti
-pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu

-seznámí se s římskými číslicemi I až X, L, C, D, M
-přečte číslo kapitoly a letopočet

-vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
-písemné algoritmy početních operací
-zlomek, desetinné číslo
-zobrazování desetinných čísel řádu desetiny a setiny
na číselné ose
-písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu
desetin a setin
-římské číslice
Číslo a početní operace
-obor přirozených čísel
počítání do 1 000 000
-číslo a početní operace
-zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
-vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
-písemné algoritmy početních operací
-zlomek, desetinné číslo
-zobrazování desetinných čísel řádu desetiny a setiny
na číselné ose
-písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu
desetin a setin

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v

-vyhledává, sbírá a třídí data
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
-zapíše a použije data z grafu ve čtvercové síti
-pracuje s údaji v cenících apod.
-vyhledává údaje v jízdním řádu a řeší slovní úlohy s
časovými údaji
-narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník, kružnici)

-římské číslice
Závislosti, vztahy a práce s daty
-závislosti a jejich vlastnosti
-diagramy, grafy, tabulky jízdní řády

Geometrie v rovině a v prostoru
-základní geometrické útvary v rovině (lomená čára,
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5. ročník

realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

-rozumí pojmům rovina, polorovina, trojúhelník
pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný
-sestrojí obecný, pravoúhlý, rovnoramenný,
rovnostranný trojúhelník
-sestrojí čtverec, obdélník
-sestrojí rovnoběžky a kolmice
-dbá na přesnost a čistotu rýsování
-zná další jednotky obsahu (a, ha, km, mm)
-vypočítá obsah čtverce a obdélníka
-změří a vypočítá obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku
-pojmenuje čtyřúhelníky
-sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,
obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
-určí obsah obrazce pomocné čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
-rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru

přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice,
obdélník, trojúhelník, kruh, čtyrúhelník,
mnohoúhelník)
-základní geometrické útvary v prostoru (kvádr,
krychle, jehlan, koule, kužel, válec)
-délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
-obvod a obsah obrazce
-vzájemná poloha dvou přímek v rovině
-výpočty povrchu kvádru a krychle sečtením obsahů
jejich podstav a stěn
-osově souměrné útvary
-jednotky
-převody jednotek

-převádí jednotky času a objemu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
-lidské aktivity a problémy životního prostředí
(prolíná učivem v řešení slovních úloh s tematikou člověk a prostředí)
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník







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

168

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Matematika a její aplikace

RVP výstupy
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

6. ročník

 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
- provádí početní operace s přirozenými čísly
zpaměti a písemně
- provádí odhady a kontrolu výpočtů
- zaokrouhluje
- umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka,
úsečka
- rýsuje lineární útvary
- převádí jednotky délky, hmotnosti, času
- umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary trojúhelníku
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktic. problémů
- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
čte a zapisuje desetinná čísla
přesností, účelně využívá kalkulátor
umí zobrazit des. číslo na číselné ose
porovnává a zaokrouhluje des. čísla
provádí početní operace s des. čísly
umí vypočítat aritmetický průměr
převádí jednotky
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

zná pojem násobek, dělitel
umí použít znaky dělitelnosti
rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené
rozloží číslo na součin prvočísel
určuje a užívá násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a největšího

Učivo
Rozšířené opakování.
- přirozená čísla
- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- početní operace
Závěrečné opakování
Geometrické útvary v rovině.
- rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka,
kružnice, kruh
- převody jednotek
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
Závěrečné opakování

Desetinná čísla.
čtení a zápis v desítkové soustavě
zobrazení na číselné ose
porovnávání
zaokrouhlování
početní operace
aritmetický průměr
převody jednotek
Závěrečné opakování
Dělitelnost přirozených čísel.
násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
prvočíslo, číslo složené
společný násobek, společný dělitel
Závěrečné opakování
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6. ročník

společného dělitele
modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v N
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
rozumí pojmu
narýsuje a změří daný úhel
umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu
rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
provádí početní operace s velikostmi úhlů
( ve stupních i minutách)
pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových
úhlů, umí využít jejich vlastností
rozumí pojmu mnohoúhelník,
umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a
pravidelný osmiúhelník
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově v osové souměrnosti
souměrný útvar
pozná útvary osově souměrné a shodné
útvary
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

zná jednotky obsahu, umí je převádět
umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
využívá znalostí (obsah čtverce, obdélníku)
při výpočtech obsahů složitějších obrazců
charakterizuje jednotlivá tělesa (kvádr,
krychle)
umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso
vymodelovat
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru
ve volném rovnoběžném promítání
vypočítá povrch krychle, kvádru
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové užívá jednotky objemu a vzájemně je
převádí
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary - určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a

Úhel a jeho velikost.
pojem, rýsování a přenášení úhlu
osa úhlu
jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu
ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
početní operace s velikostmi úhlů
vrcholové a vedlejší úhly
mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník,
pravidelný osmiúhelník (konstrukce, obvod)
Závěrečné opakování
Osová souměrnost.
osová souměrnost
shodné útvary
osově souměrné útvary
Závěrečné opakování
Obsah čtverce a obdélníku.
Povrch a objem krychle a kvádru.
- jednotky obsahu
obsah čtverce a obdélníku
obsah složitějších obrazců (s využitím znalostí
obsahu čtverce a obdélníku)
kvádr, krychle, sítě těles
zobrazování těles
povrch krychle, kvádru
jednotky objemu
objem krychle, kvádru
Závěrečné opakování

Trojúhelník.
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6. ročník

zná jejich vlastností
- pojmenuje, znázorní a správně užívá
základní pojmy (strana, výška, vnitřní a
vnější úhly, …)
- umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky
trojúhelníku
- umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou
a vepsanou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
– určení obvodu pozemku apod.
– odhad a určení např. ceny nákupu …
- obsah pokoje, pozemku,…
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

- pojem, druhy
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- těžnice, střední příčky, výšky
- kružnice opsaná, vepsaná
Závěrečné opakování

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu - převádí zlomky na des. čísla a naopak
a odmocninu
- porovnává zlomky
- provádí početní operace s rac. čísly
- užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část – přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou

Učivo
Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a des, čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek
Závěrečné opakování
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přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

7. ročník
modeluje konkrétní situace, v nich využívá
matematic. aparát v oboru racionálních čísel

rozlišuje kladná a záporná čísla
umí zobrazit kladná a záporná čísla
na vodorovné i svislé 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
matematic. aparát v oboru celých čísel

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o - pozná shodné útvary
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
- užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

- umí vyjádřit 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

Celá čísla
čtení a zápis čísla
zobrazení na číselné ose
opačné číslo
absolutní hodnota
početní operace
Závěrečné opakování

Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
Závěrečné opakování
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost.
- pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

172

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Matematika a její aplikace
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

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

7. ročník
- rozumí a využívá pojmu
- úměra
- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,
rovnicí
- chápe pojem 1%
- užívá základní pojmy procentového počtu
- vyjádří část celku pomocí procent
- řeší slovní úlohy
- chápe pojem promile
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší
než celek)
- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku
- rozlišuje různé typy rovnoběžníků
- umí sestrojit rovnoběžník
- odhaduje a vypočítává obvod a obsah
rovnoběžníku
- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku

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

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník
- umí sestrojit lichoběžník
- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

rozezná a pojmenuje hranol
- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině

Závěrečné opakování

Procenta.
- pojem
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
Závěrečné opakování

Rovnoběžníky.
- pojem
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku
Lichoběžník
- pojem
- konstrukce
Závěrečné opakování
Lichoběžník
- pojem
- konstrukce
Závěrečné opakování
Povrch a objem hranolů
- pojem hranol
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7. ročník
- načrtne a narýsuje síť hranolu
- odhaduje a vypočítá povrch a objem
hranolu

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově ve středové souměrnosti
souměrný útvar
- určí středově souměrný útvar

- povrch a objem hranolu
Závěrečné opakování

Středová souměrnost
- sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti
Závěrečné opakování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
práce s mapou, využití poměru v domácnosti (vaření, míchání barev, ...)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
– slevy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– stav ovzduší
přítomnost škodlivých
látek
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
- určí druhou mocninu a odmocninu
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu výpočtem, pomocí tabulek, pomocí
a odmocninu
kalkulačky
- užívá druhou mocninu a odmocninu
ve výpočtech

Učivo
Opakování učiva 7.ročníku.
Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
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8. ročník
- chápe pojem reálné číslo

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

- rozliší odvěsny a přepony
- rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty
- využívá poznatků při výpočtu délek stran
pravoúhlého trojúhelníku
- umí využít poznatky ve slovních úlohách
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

- užívá a zapisuje vztah rovnosti
- řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav
- provádí zkoušku řešení

- určení druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálného čísla
Pythagorova věta.
- pojem
- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty

- zapíše číslo ve tvaru a . 10n pro 1 < a < 10,
n je přirozené číslo
- provádí početní operace s mocninami
s přirozeným mocnitelem

Mocniny s přirozeným mocnitelem.
- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
- početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem

- zapisuje mnohočleny v co nejstručnějším tvaru
- sčítá, odčítá, násobí mnohočleny
- upravuje mnohočleny na součin vytknutím před
závorku
- používá vzorce pro druhou mocninu součtu a rozdílu
jednočlenů a pro rozdíl druhých mocnin jednočlenů

mnohočleny
- jednočlen, mnohočlen, člen mnohočlenu
- koeficient jednočlenu
- sčítání mnohočlenů
- odčítání mnohočlenů
- násobení mnohočlenu
- rozklad mnohočlenu na součin
- vzorce pro druhé mocniny dvojčlenů
- vzorec pro rozdíl druhých mocnin jednočlenů
Lineární rovnice.
- rovnice s jednou neznámou
- levá a pravá strana rovnice
- řešení rovnice - kořen rovnice
- zkouška dosazením
- ekvivalentní úpravy rovnic
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

8. ročník

- matematizuje jednoduché reálné situace
- vyřeší daný problém aplikací získaných
matematických poznatků a dovedností
- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních
rovnic, úvahou, ...)
- zdůvodní zvolený postup řešení
- ověří výsledek řešení
- užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek, nalézá různá řešení

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
- popíše vzájemnou polohu kružnice a přímky, dvou
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
kružnic
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
- používá Thaletovu větu při konstrukci pravoúhlého
trojúhelníku
- sestrojí tečny z bodu ke kružnici
- vypočítá délku kružnice, obvod kruhu, obsah kruhu
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové - charakterizuje válec
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
- vypočítá povrch a objem válce
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
- umí sestrojit jednoduché konstrukce
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
- rozumí pojmu množiny všech bodů dané

- řešení lineárních rovnic
- řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic s
jednou neznámou
- výpočet neznámé ze vzorce
Lineární rovnice.
- rovnice s jednou neznámou
- levá a pravá strana rovnice
- řešení rovnice - kořen rovnice
- zkouška dosazením
- ekvivalentní úpravy rovnic
- řešení lineárních rovnic
- řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic s
jednou neznámou
- výpočet neznámé ze vzorce
Slovní úlohy.
- slovní úlohy

Kruh, kružnice.
- kružnice a kruh
- kružnice a přímka, dvě kružnice
- Thaletova věta
- délka kružnice a obvod kruhu
- obsah kruhu
Válec.
- pojem
- povrch válce
- objem válce

Konstrukční úlohy.
- jednoduché konstrukce
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polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů

8. ročník
vlastnosti
- využívá poznatků (výška, těžnice,
Thaletova kružnice, ...) v konstrukčních
úlohách
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
- zaznamená výsledky jednoduchých
statistických šetření do tabulek
- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická
data v grafech a tabulkách

- množiny všech bodů dané vlastnosti
- konstrukční úlohy

Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických
údajů.
- základní statistické pojmy
- základní charakteristiky statistického souboru

Nepřiřazené učivo
Závěrečné opakování.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium (srovnání států -počet obyvatel, HDP,…)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
– srovnání států – HDP, počet obyv., …
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
stav obyv., zdravotnictví, průmyslu,…
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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9. ročník





RVP výstupy
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vyjádří proměnnou ze vzorce

Učivo
Výrazy.
- vyjádření proměnné ze vzorce

Závěrečné opakování
- určí podmínky lomeného výrazu
- provádí početní operace s lomenými
výrazy

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
s využitím znalostí o lomených výrazech

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací

- užívá a zapisuje vztah nerovnosti
- řeší lineární nerovnice a jejich soustavy
- znázorní řešení lin. nerovnic na číselné ose

Lomené výrazy
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy
Závěrečné opakování
Rovnice s neznámou ve jmenovateli.

Závěrečné opakování

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými (metoda sčítací a dosazovací)
- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin. rovnic

Opakování učiva 8.ročníku.

Soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými.
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic
Závěrečné opakování
Nerovnice, soustavy nerovnic.
- nerovnost
- lineární nerovnice
- soustava lineárních nerovnic
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9. ročník

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o - rozliší shodné a podobné útvary
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
- užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

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

Závěrečné opakování

Podobnost.
- podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
Závěrečné opakování
- zakreslí bod v PSS
Funkce
- chápe pojem funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pozná funkci z grafu nebo tabulky
- pojem funkce
- určí definiční obor a obor hodnot funkce
- funkce daná grafem či tabulkou
- umí sestrojit graf funkce dané tabulkou
- definiční obor funkce
- umí sestrojit graf lineární funkce a nepřímé úměrnosti - hodnota funkce, obor hodnot funkce
- řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma - přímá úměrnost a její graf
neznámými
- lineární funkce a její graf
- užívá funkční vztahy při řešení úloh z praxe
- konstantní funkce a její graf
- rostoucí a klesající funkce
- nepřímá úměrnost a její graf
Závěrečné opakování

- charakterizuje jednotlivá tělesa
- umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat
- vypočítá povrch a objem těles

Tělesa.
- kužel
- jehlan
- koule
- povrch a objem těles
Závěrečné opakování
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9. ročník

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

- umí popsat zavedení goniom. funkcí pomocí poměru
stran v pravoúhlém trojúhelníku
- určuje v tabulkách nebo na kalkulačce hodnotu funkcí
pro daný úhel a opačně
- umí využívat goniom. funkcí při řešení pravoúhlého
trojúhelníku
aplikuje výpočty na slovní úlohy s praktickými náměty

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

Goniometrické funkce
- odvěsny a přepona v pravoúhlém trojúhelníku
- funkce sinus, kosinus, tangens
- hodnoty goniom. funkcí v tabulkách a na kalkulačce
- grafy goniom. funkcí
- výpočty v pravoúhlém trojúhelníku pomocí goniom.
funkcí
užití goniom. funkcí v praktických úlohách
Závěrečné opakování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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5.5 Informační a komunikační technologie
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
1
0
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět je realizován v 5., 7. 8. a 9. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci v 5. ročníku získají
základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium, v 7. , 8. a 9.
ročníku pro výstup na střední školy). Vyu č ovací p ř edm ě t Informační a komunikační technologie na 2.
stupni navazuje svým vzd ě lávacím obsahem na p ř edm ě t IKT na 1. stupni. V 7. a 8. ro č níku je
vyu č ována 1 hodina týdn ě v odborné učebně. P ř edm ě t je tedy posílen o 2 hodiny
z disponibilní č asové dotace.
Výuka probíhá podle rozvrhu pro všechny žáky jednu vyu č ovací hodinu. Žáky jsou vedeni k
zvládnutí základních dovedností a operací tak, aby splnili pot ř ebné výstupy. Podle podmínek je do výuky
za ř azováno rozši ř ující u č ivo odpovídající vyšší úrovni. U č ivo je procvi č ováno na konkrétních
p ř íkladech.
P ř edm ě t je svoji podstatou zam ěř en na rozvoj dovedností žák ů , ale i znalostí a v ě domostí.
Tím jsou dány i metody práce zam ěř ené p ř edevším na samostatnou práci žák ů , na ř ešení problém ů ,
na samostatné práci, sebekontrole, didaktický hrách, sout ě žích a činnostech s d ů razem na č innostní
charakter u č ení.
Do vzd ě lávacího obsahu vyu č ovacího p ř edm ě tu Informační a komunikační technologie jsou
za č len ě na pr ůř ezová témata.
Předmět je realizován v 5., 7., 8. a 9. ročníku po jedné hodině týdně
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Informační a komunikační technologie








Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura
Přírodověda
Zeměpis
Dějepis
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
žáci
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 praktické osvojování práce podle návodu
kompetence žáků
 plánuje činnosti při práci s novými technologiemi
 poznává výhody používání počítačové techniky,
 poznává další nové technologie
učitel
 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
 dodává žákům sebedůvěru
 sleduje pokrok všech žáků
 předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení dané problematiky
Kompetence k řešení problémů:
žáci
 uvědomuje si potřeby praktického ověřování řešení problémů
 aplikuje řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci
s počítači
 zodpovědně se rozhoduje o vlastní profesní orientaci
 seznámí se možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace
učitel
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
 vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
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Název předmětu

Informační a komunikační technologie



předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené
poznatky pro uplatnění na trhu práce
Kompetence komunikativní:
žáci
 účinně komunikuje při práci s moderními technologiemi
 seznámí se s přesným významem pojmů se vztahem k výpočetní technice
učitel
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků
Kompetence sociální a personální:
žáci
 spolupracuje ve dvojici a v malé skupině
 uvědomuje si potřeby ohleduplnosti na pracovišti
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:
žáci
 pochopí různý činnosti člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu,
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
 umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Informační a komunikační technologie
žáci







uvědomují si správnost a bezpečnost používání všech používaných technologií
snaží se o provedení práce v co nejlepší kvalitě
předkládají srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli
vyhledávají možná rizika při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci
vytvářejí prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci

učitel




Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
Předmět Informatika se vyučuje v 5., 7 .- 9. ročníku po 1 hodině týdně. Je posílen 2 disponibilními
hodinami, a to v 7. - 9.

Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače Umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a
a jeho nejběžnější periferie
a odhlásit ze sítě.
odhlášení ze sítě
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí HW - Hardware
a jeho nejběžnější periferie
nejběžnější součásti a zařízení počítače.
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní deska, zdroj,
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
mechaniky (disketová, CD, DVD)
hardware i software a postupuje poučeně v případě
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5. ročník

jejich závady
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu

Vysvětlí význam pojmu SOFTWARE.

Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna, skenner,
reproduktory, …
SW – Software
= programy

Orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších
kláves
Ovládá základní operace s myší: klik - výběr, tažení se
stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým
tlačítkem – místní menu.
Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové
disky.
Dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor,
přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně je
odstranit.

Práce s klávesnicí a myší
části klávesnice
pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení

Dokáže napsat krátký text, otevřít existující soubor,
upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek,
Dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp.
pod jiným názvem.

Ovládá základní operace s myší
Dokáže pomocí myši nakreslit jednoduchý obrázek a
vložit do textu

Textové editory
pojem: textové editory (příklady: NotePad, Write,
Word …)
uložení, otevření souboru
označení části textu do bloku
psaní, oprava textu (speciální znaky)
základní typografická pravidla (psaní mezer za
interpunkčními a dalšími znaky)
písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva
(panel nástrojů)
zarovnání odstavce (panel nástrojů)
vložení obrázku - WordArt, klipart
Grafický editor
Malování - vytváření jednoduchých obrázků a vkládání
do dokumentů.

Nezaměňuje pojmy Internet a web.

Internet

Windows - práce se složkami a soubory
• historie, vývoj, nastavení
• nabídka Start, Tento počítač, Průzkumník, …)
• pojmy: disk (logický), složka (adresář), soubor
• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování,
přesunu a odstranění složky či souboru
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používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

5. ročník
Na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu. Z
webovské stránky dokáže uložit obrázek.

co to je, kdy vznikl, služby Internetu
WWW = world wide web = web:
vztah k Internetu
pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá
adresa, jednoduché vyhledávání,
ukládání z webu: obrázek, text

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony Pracuje bezpečně na síti
o duševním vlastnictví
Rozlišuje pojmy hardware a software.
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních Dokáže vysvětlit funkce procesoru, operační paměti a
pevného disku a jakým způsobem ovlivňují výkon
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
počítače.
Zná jednotky označující výkon procesorů a kapacitu
pamětí.

Učivo
Přihlášení a odhlášení ze sítě.
Bezpečnost práce v síti (hesla).
Hardware – Software
HW – základní jednotka (procesor, pevný disk,
operační paměť, mechaniky + vnější paměťová média,
karty, porty, zdroj, základní deska)
jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

7. ročník
Vysvětlí pojem periferie a zařadit sem nejběžnější
zařízení.
Zná základní skupiny software a dokáže vysvětlit jaké
programy sem zařazujeme, k čemu takové programy
slouží.
Samostatně si uspořádává data na svém uživatelském
kontě.

jejich násobky (K, M, G)
HW – periferie
SW – operační systémy

Ovládání OS Windows
orientace na klávesnici, důležité klávesy
práce s myší – klik, uchopení a tažení, dvojklik, klik
pravým tlačítkem …
práce s okny max., minimalizovat, změna rozměrů
Práce se složkami a soubory - vytvoření,
přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění
složky či souboru včetně variant (menu, myš,
klávesové zkratky)
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
Dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést jeho význam.
Internet
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
Zná základní služby Internetu a ví, k čemu slouží.
co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, www)
vzájemnou návaznost
WWW = world wide web = web:
pojmy: hypertext, multimediální
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá
o duševním vlastnictví
adresa
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
vyhledávání
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ukládání z webu: obrázek, vykopírování části textu,
celá stránka
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
Web používá jako zdroj informací.
Internet
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, www)
vzájemnou návaznost
WWW = world wide web = web:
pojmy: hypertext, multimediální
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá
o duševním vlastnictví
adresa
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
vyhledávání
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ukládání z webu: obrázek, vykopírování části textu,
celá stránka
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
El. poštu dokáže používat pro komunikaci i pro odesílání El. pošta = e-mail
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
a přijímání souborů (prací, úkolů).
přístup k poště (samostatná služba, přes web.
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7. ročník

vzájemnou návaznost
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

rozhraní)
poštovní programy
napsání zprávy, čtení došlé zprávy, smazání došlé
zprávy
odpověď a poslat kopii došlé zprávy dál
připojení přílohy (Attachment) k odesílané zprávě,
uložení přílohy z došlé zprávy
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
Dokáže vložit vlastní fotografii nebo upravit existující
Zoner Photo Studio – úprava digitální fotografie
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
snímek a změny uložit.
- vložení fotografie, USB vstupy
aplikací
Umí změnit velikost a rozměry snímku.
úprava fotografie – ořez, klonovací razítko, kopírování,
Do
snímku
dokáže
vložit
jakýkoliv
obrázek
či
text,
úprava barev, rozměrů, rámečky, srovnání horizontu,
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
upravit
jeho
vlastnost.
vkládání textů a obrázků
pravidla pro práci s textem a obrazem
Zvládá
vkládat
rámečky,
naplnit
ji
údaji,
upravit
její
vložení do souborů na web
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
vzhled
podle
potřeb.
kalendář, převedení do pdf
informace v textové, grafické a multimediální formě
Dokáže vytvořit jednoduchý kalendář a převést ho do
další programy pro zpracování grafiky (Adobe
pdf
Photoshop, COREL DRAW, Zoner Callisto)
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
Orientuje se v Publisherovém okně.
Textové editory – Publisher
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
Dokáže vytvořit vizitku, leták, naplní je daty a upraví její výběr z nastavených předloh a jejich jednoduchá
aplikací
vzhled.
úprava
Dokáže
zpracovat
pozvánku
na
zadané
téma.
otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné místo,
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
Vytvoří
diplom
k
ocenění
a
upraví
jeho
strukturu.
pod jiným jménem)
pravidla pro práci s textem a obrazem
Zvládá
jednoduchou
tvorbu
bulettinu.
změna vlastností písma (panel nástrojů, menu: Formát
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
– Písmo)
informace v textové, grafické a multimediální formě
pohyb v dokumentu, označení části textu (klávesnice,
myš)
psaní textu, diakritika, základní typografická pravidla,
vložení symbolu (znaky, které nejsou na klávesnici)
vložení obrázku (klipart, WordArt, automatické tvary,
obrázek ze souboru do textového pole), nastavení
vlastností: myši – Formát objektu (velikost, barvy a
čáry, obtékání), vytvoření obrázku v grafickém editoru
a vložení do Publisheru
pojmy: buňka, řada, sloupec
navrhování vizitek, diplomů, plakátů dle zadání
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7. ročník

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

Dokáže vytvořit vlastní prezentaci nebo upravit a změny
uložit.
Dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnost a
vhodně jej umístit do textu.
Prezentují svoji práci před ostatními spolužáky.

PowerPoint – tvorba prezentace
panel nástrojů, návrh snímku, rozvržení snímku,
barevné schéma
nadpis, WordArt, vkládání obrázků, textů,
úprava pozadí, přechody snímků, animace, vlastní
animace
uspořádání snímků, spouštění prezentace
uložení a spouštění prezentace na plátno

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony Pracuje bezpečně na síti
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony Samostatně si uspořádává data na svém uživatelském
o duševním vlastnictví
kontě.

Učivo
Přihlášení a odhlášení ze sítě.
Bezpečnost práce v síti (hesla).
Ovládání OS Windows
orientace na klávesnici, důležité klávesy
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8. ročník

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

Dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést jeho význam.
Zná základní služby Internetu a ví k čemu slouží.
Web používá jako zdroj informací.

Práce se složkami a soubory - vytvoření,
přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění
složky či souboru včetně variant (menu, myš,
klávesové zkratky)
Internet
co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, www, el.
konference)
• ukládání z webu

El. poštu dokáže používat pro komunikaci i pro odesílání El. pošta = e-mail
a přijímání souborů (prací, úkolů).
přístup k poště (samostatná služba, přes web.
rozhraní)
připojení přílohy (Attachment) k odesílané zprávě,
uložení přílohy z došlé zprávy, komprimace příloh
Orientuje se v Wordovském okně, sešitě apod.
Textové editory – Word
Dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné místo,
a změny uložit.
pod jiným jménem)
Umí změnit vlastnosti písma a odstavců.
pohyb v dokumentu, označení části textu (klávesnice,
Do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit myš)
jeho vlastnosti a vhodně jej umístit do textu.
pojmy: slovo, věta, změna vlastností písma (panel
Dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji údaji,
nástrojů, menu: Formát – Písmo)
upravit její vzhled podle potřeb a umístit ji do textu
psaní textu, diakritika, základní typografická pravidla,
vložení symbolu (znaky, které nejsou na klávesnici)
změna vlastností odstavce (panel nástrojů, menu:
Formát – Odstavec)
vložení obrázku (klipart, WordArt, automatické tvary,
obrázek ze souboru do textového pole), nastavení
vlastností: pravé tl. myši – Formát objektu (velikost,
barvy a čáry, obtékání), vytvoření obrázku v grafickém
editoru a vložení do Wordu
Orientuje se v Excelovském okně, sešitě apod.
Tabulkové procesory – Excel
Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její
pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka
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8. ročník

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni vzhled.
informace v textové, grafické a multimediální formě
S daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché
početní operace.
Na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho
vzhled.
Graf i tabulku dokáže vložit do Wordu

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni Ovládá vytvoření záznamu na DC-R, DC-RW, DVD
informace v textové, grafické a multimediální formě
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni Dokáže uložit a přehrát hudbu ze zálohovacího zařízení
informace v textové, grafické a multimediální formě
nebo webu.

pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu
označení řady, sloupce, buněk
zadávání údajů
vzhled tabulky – Formát – Buňky (formát čísla, písmo,
zarovnání, ohraničení, stínování)
vložení řady, sloupce, buněk, sloučení buněk,
rozdělení buněk
jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení)
pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu a
vlastností grafu
vložení tabulky a grafu do Wordu
NERO – ukládání dat na diskové jednotky
spouštění a vytváření nového CD
přidávání dalších dat
NERO – ukládání dat na diskové jednotky
spouštění a vytváření nového CD
přidávání dalších dat
Hudba v počítači – MP3
formát záznamu, vytvoření nového CD
základní přehrání hudby
Winamp, VLC, Windows Media Player

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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5.6 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka
Člověk a jeho svět
Charakteristika vzdělávací oblasti
Obsahové, organizační a časové vymezení
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. – 3. ročníku.
Vzdělávací oblast je členěna do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme , Lidé kolem nás , Lidé a
čas , Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví .
V okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života
v obci a ve společnosti. Různé činnosti by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Žáci se zde také seznámí s dopravní
výchovou.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí,
celou společnost nebo i svět. Uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi.
Lidé a čas je tematický okruh, ve kterém se žáci učí orientovat se v čase a dějích. Podstatou je
probudit v žácích zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země.
Obsahem okruhu Rozmanitost přírody je poznávání Země jako planety sluneční soustavy. Poznávají
rozmanitost živé a neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali, že Země a život na ní, tvoří
nedílný celek, ve kterém jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk velmi
snadno narušit. Učí se sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak přispět k ochraně
přírody a životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sebe, své biologické a fyziologické funkce a
potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození až do dospělosti, co je pro něj vhodné a nevhodné
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Prvouka
z hlediska denního režimu, hygieny, výživy a mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a
nemocech, o bezpečném chování v různých životních situacích včetně mimořádných událostí. Uvědomují si
odpovědnost, jakou má každý člověk za své zdraví i zdraví jiných lidí.
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě nebo v počítačové učebně a využívají
k učení různé formy práce. Učitel i žáci používají při hodině všechny dostupné pomůcky. Průběžně jsou do
výuky zařazovány vycházky a exkurze, besedy (policie ČR, spolupráce se zdravotnickým zařízením). V
rámci dopravní výchovy žáci absolvují jednodenní přednášku a jednodenní praktické cvičení na dopravním
hřišti (Vysoké Mýto) za účasti Dopravní policie ČR z Ústí nad Orlicí. Do výuky je také zařazena jízda zručnosti
na prostranství před školou.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. Vzdělání
v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
v 1. - 3. ročníku 2 hodiny týdně










Člověk a jeho svět

Matematika a její aplikace
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 učitel vede žáky k poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel podporuje poznávání podstaty a příčin nemocí
kompetence žáků
 učitel učí žáky orientovat se ve světě informací, znát jednoduché textové zdroje pro učení
(učebnice, encyklopedie, další knihy a časopisy, internet)
 učitel učí žáky chápat propojení mezi historickými, zeměpisnými a kulturními informacemi
 učitel žáky motivuje k celoživotnímu učení
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Název předmětu

Prvouka



učitel vede žáky k poznávání smyslu a cíle učení, využívání poznatků v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel podporuje samostatnost při nalézání pravidel, postupovat od jednoduchého ke složitějšímu
 učitel učí žáky aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových
situací
 učitel pracuje s chybou žáka jako příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
 učitel dodává žákům sebedůvěru
 učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní:
 učitel učí žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně
 učitel vede žáky k samostatnému sebevědomému vystupování a jednání
 učitel buduje pravidla oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem
 učitel učí žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse
 učitel vede žáky k vyjadřování svých citů ve vztahu k sobě a okolnímu prostředí
Kompetence sociální a personální:
 učitel vede žáky k práci ve skupinách, kde si vzájemně pomáhají, respektují se, řeší problémy
 učitel učí žáky podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, respektovat dohodnutá pravidla
 učitel vede žáky k oceňování názorů svých a názorů spolužáků
Kompetence občanské:
 učitel upevňuje u žáků základní společenské normy chování
 učitel učí žáky uvědomovat si svá práva a povinnosti související se zdravím a rodinnými vztahy
 učitel vede žáky k ohleduplnosti k přírodě i kulturním výtvorům, učí je vnímat složitost světa
 učitel vede žáky k hledání možností ochrany přírody a životního prostředí a jejich uplatňování
 učitel má pro žáky s postižením k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Kompetence pracovní:
 učitel vede žáky k dodržování hygienických pravidel a pracovních návyků v samostatné a týmové
činnosti
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Prvouka




Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

učitel vede žáky k převzetí odpovědnosti za splnění úkolů
učitel vede žáky k používání různých materiálů, nástrojů a vybavení
Člověk a jeho svět
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. ročníku.

Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého - zvládá cestu do školy i ze školy a rozlišuje možná
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
nebezpečí v nejbližším okolí
- uplatňuje pravidla silničního provozu
- zná název školy, jména učitelů, jméno ředitele školy a
jeho zástupce, zná i ostatní zaměstnance školy
- orientuje se ve škole
- dodržuje zásady bezpečného chování
- připraví si pomůcky na vyučování, uspořádat si své
pracovní místo, ve svých věcech udržuje pořádek
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
- orientuje se v obci, kde žije
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
- rozpozná jednoduché orientační body
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
- zvládá jednoduchou komunikaci, chová se obezřetně
při setkání s neznámými lidmi
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
- vypráví o své rodině, bydlišti a jeho okolí
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
- zná význam slova domov
nedostatkům

Učivo
Místo, kde žijeme
Naše škola, třída
- jsem školák (seznámení se školním prostředím)
- cesta do školy a ze školy
- naše třída
- o přestávce a při vyučování

Místo, kde žijeme
-obec (orientace v obci, seznámení s významnými
místy)
Lidé kolem nás
Naše rodina
- funkce rodiny
- vztahy mezi členy rodiny
- postavení jedince v rodině
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1. ročník

- rodinná oslava
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání - odvozuje význam a potřebu různých povolání a
Lidé kolem nás
a pracovních činností
pracovních činností
Práce dospělých
- ví, kde pracují jeho rodiče
- různá povolání (pojmy – zaměstnání, povolání,
- zná základní pravidla slušného chování (umí pozdravit, odměna za práci, pracovní den, den pracovního klidu,
poděkovat, slušně o něco požádat)
prázdniny, dovolená, nezaměstnanost), zaměstnání
rodičů, dramatizace povolání
- v obchodě, na stavbě apod.
- exkurze dle možností (pekárna, pošta, knihovna,
policie atd.)
Lidé kolem nás
Práce a zábava
- pracovní režim – režim dne (základní orientace v
čase)
- doba práce a odpočinku
- podíl členů rodiny na práci v domácnosti
- volný čas
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
- orientuje se v čase, režimu dne
Lidé a čas
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
- chápe důležitost dělby práce v rodině
- orientace v čase (rok, měsíc, týden, den, hodina)
přítomnosti a budoucnosti
- organizuje si práci a volný čas
- minulost, současnost, budoucnost
- režim dne
- hodiny
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
- orientuje se v čase
Lidé a čas
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
- rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
- orientace v čase (rok, měsíc, týden, den, hodina)
přítomnosti a budoucnosti
- vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce a zařadí je do
- minulost, současnost, budoucnost
ročních dob
- režim dne
- dokáže časově zařadit Vánoce, Velikonoce
- hodiny
- zná některé zvyky a tradice k těmto svátkům
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
- vyjmenuje roční období
Rozmanitost přírody
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- chápe změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
a zná charakteristické znaky těchto období
Podzim
- znaky podzimu
- podzimní práce v sadu, na zahradě, na poli
- ovoce a zelenina
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1. ročník
- zvířata na podzim
Zima
- znaky zimy
- zima v místní krajině
- Vánoce, Nový rok
- zvířata v zimě (u krmítka, u krmelce)
Jaro
- znaky jara
- jaro v místní krajině
- rostliny na jaře (části rostlin)
- v sadu a na zahradě (stromy na jaře, plody, včela,
čmelák, včelín, úl, med)
- domácí zvířata a jejich mláďata
- vztah člověka ke zvířatům
- Velikonoce (tradice, zvyky, křesťanský svátek)

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

- zvládá popis základních částí lidského těla, umí
pojmenovat prsty
- chová se tak, aby neohrozil sebe ani ostatní
- rozlišuje pojmy úraz, nemoc
- ošetří drobná poranění a umí přivolat pomoc pro sebe
i jiné osoby
- zná důležitá telefonní čísla
- chápe důležitost pravidelné a zdravé stravy,

Léto
- znaky léta
- léto v místní krajině
- na louce a na poli (rostliny, zvířata, druhy obilí)
- v lese
- bouřka (ochrana před bouřkou)
- ohleduplné chování v přírodě, ochrana přírody a
životního prostředí (likvidace odpadů)
Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
- části lidského těla
- zdraví a nemoc, úraz
- telefonování
- správná výživa
- čistota, základní hygienické návyky

197

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Prvouka
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

1. ročník
pohybového a pitného režimu
- naučí se základní hygienické návyky
- zvládá základní společenská pravidla
- rozlišuje vhodné a nevhodné chování
- chápe přirozenou odlišnost spolužáků

- vztahy mezi lidmi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
- příprava, čistota a úklid pracovního místa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
- příprava, čistota a úklid pracovního místa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnosti, ohleduplnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
využívat médií jako zdroje informací
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
výchova k ochraně životního prostředí, vztah člověka a přírody
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1. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
lidské vztahy, vztah člověka k přírodě
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého -zná nejkratší cestu do školy, dokáže bezpečně dojít do
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná školy a zpět
nebezpečí v nejbližším okolí
-orientuje se ve škole a jejím blízkém okolí
-dokáže se orientovat v rozvrhu hodin v určitém dnu
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, -ví, které pomůcky má mít danou hodinu nachystány
-ví, jak se chovat, aby se podílel na příznivé atmosféře
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
ve třídě, vhodně se chová ke spolužákům, učitelům a
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
všem zaměstnancům školy
nedostatkům
-dodržuje režim – návyky v průběhu dne, týdne (začátek
výuky, přestávky, konec vyučování)
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
-orientuje se v obci, určí umístění význačných budov a
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
objektů
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
-bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště
-orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí
-zná adresu svého bydliště
-vyjmenuje dopravní prostředky v obci
-vyjmenuje nejdůležitější telefonní čísla na záchrannou
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání službu, hasiče, polici – telefonicky přivolá jejich pomoc
a pracovních činností
-osvojí si pojem domov a dokáže vysvětlit jeho význam

Učivo
Místo, kde žijeme
Jsem školák
-orientace ve škole a školním řádu
-orientace v týdenním rozvrhu hodin
-orientace v časovém rozvržení výuky
(začátek výuky, jednotlivých vyučovacích hodin,
přestávky, konec vyučováni, …)

Místo, kde žijeme
Naše obec
-orientace v obci
-určení polohy obce
-seznámení s okolím obce (přilehlé vesnice, nejbližší
města,…atd.)
-orientace v okolí obce
Místo, kde žijeme
Domov
-objasnění pojmu domov
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2. ročník

-dokáže popsat prostředí domova
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
-osvojení státní hymny, státní vlajky a státního znaku
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich -ví, jak se chovat, když hraje státní hymna
význam
-zná hlavní město ČR
-zná prezidenta ČR, ví kde sídlí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

-rozlišuje základní a širší příbuzenské vztahy (bratr,
sestra, sestřenice, bratranec, …atd.)
-zná jména členů rodiny
-charakterizuje rozdělení rolí v rodině
-pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny
-orientuje se v profesi svých rodičů
-vysvětlí, v čem spočívají některá povolání (lékař, učitel,
řidič apod.)
-používá základní pravidla slušného chování v rodině a
ve společnosti
-slušně požádá o pomoc a poděkuje
-je schopen komunikovat s prodavačem, řidičem
autobusu, ...
-správně zachází s přidělenými penězi
-umí použít telefon
-rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
-orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok, týdny,
dny, hodiny, minuty
-denní režim dětí, práce a odpočinek
-nazve běžně užívané výrobky, ví, čemu slouží
-pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v
domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.), váží si
práce a jejích výsledků
-pozná významné památky a památky v okolí bydliště
-seznámí se s významnými rodáky
-pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v
jednotlivých ročních obdobích

-orientace v prostředí domova
Místo, kde žijeme
Naše vlast
-zařazení naší obce do příslušného kraje a určování
národnosti
-státní symboly, hlavní město ČR
. Lidé kolem nás
Rodina
-seznámení se základními vztahy mezi členy rodiny
Soužití lidí
-rozvoj komunikace, vzájemná spolupráce
Chování lidí
-význam slušného chování v rodině a na veřejnosti
-seznámení s pojmem mince a bankovky a zacházení s
nimi (vztah k penězům)

Lidé a čas
Orientace v čase a časový řád
-rozlišení minulost X současnost X budoucnost
-znalost různých druhů hodin a čtení z nich (digitální a
ručičkové)
-rozdíly v životě lidí dříve, nyní a v budoucnu
-seznámení s prostředky, které nám ulehčují život
-památky a historické zajímavostí v okolí svého
bydliště a regionu

Rozmanitost přírody
-příroda a život v ní
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

2. ročník

-rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, park, louka,
zahrada, pole, potok, řeka
-dokáže popsat přírodu a její změny v ročních obdobích
-má povědomí o významu životního prostředí pro
člověka
-nazve vybrané běžně pěstované pokojové rostliny
-chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny
(zalévání, světlo, teplo apod.)
-rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté
-pojmenuje běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a
zemědělské plodiny
-pojmenuje domácí čtyřnohá zvířata
-vyjmenuje některé živočichy chované pro radost a
chápe potřebu pravidelné péče o ně (krmení, čistota
apod.)
-pojmenuje vybraná volně žijící zvířata a ptáky
-chápe příčiny některých přírodních jevů a zákonitostí
-popíše oběh vody v přírodě
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
-uplatňuje základní návyky osobní a intimní hygieny a
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
řadí je pravidelně do denního režimu
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
-rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí, změří
poškozovat
teplotu,
v případě potřeby dojde do nejbližšího zdravotnického
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových zařízení nebo přivolá telefonem první pomoc
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života -umí zacházet s běžnými mycími prostředky
používanými v domácnosti
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích -ví, jak se zachovat při první pomoci
-ví, že jsou lidé schopni záměrně ublížit
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
-zná pravidla chování v kontaktu s cizí osobou
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
-dodržuje základní pravidla pro chodce, správně
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
přechází vozovku
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
-nazve vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
apod.)
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
-pojmenuje základní části a vybavení jízdního kola a
související s podporou zdraví a jeho preventivní

-čtvero ročních období
-popis chování rostlin a živočichů v jednotlivých
ročních období
-rovnováha v přírodě a ochrana přírody
-chování v přírodě
-životní prostředí a chování v přírodě a
k přírodě
-koloběh vody, důležitost kyslíku

Člověk a jeho zdraví
Péče o zdraví, zdravá výživa
-osobní hygiena, správné stravování
-nemoci, jejich rozpoznání a jejich příčiny (chřipka,
kašel, nachlazení,…atd.)
-první pomoc
Osobní bezpečí
-chování k cizím lidem
-chování na silnici jako chodec, cyklista
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ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

2. ročník
vybavení pro cyklisty
-předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné,
nebezpečí se snaží vyhýbat
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

-

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
vlastní kulturní zakotvení
- domov, vlast, rodina – kam vlastně patřím?
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, louka, pole, rybník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí, třídění odpadu, životní styl
jak se třídí odpad a co kam patří, odlišnosti sběrných kontejnerů
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uplatňuje základní poznatky o sobě, rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích, o práci lidí
uvede přírodní a umělé prvky v okolní krajině a
namaluje krajinu, která ho obklopuje
orientuje se v místní krajině, zná základní údaje z
historie a současnosti obce
pojmenuje historické budovy obce a jiné památky
orientuje se v plánku obce (určí hlavní a vedlejší světové
strany)

Učivo
Místo, kde žijeme
obec, domov
místní krajina (pověsti)
regionální památky
orientace v krajině
kulturní a historická místa regionu
plánek obce
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3. ročník

místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností

dokáže se orientovat v přírodě podle světových stran
bez kompasu (polárka, lišejníky)

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi

na příkladech porovnává minulost a současnost
umí vyprávět některou pověst ze starých pověstí
českých
umí vyprávět pověst týkající se naší obce

rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi
odvodí význam různých povolání a pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem

vyjmenuje znaky živé přírody
uvede příklady živé a neživé přírody
rozlišuje přírodniny, lidské výtvory a suroviny
roztřídí některé přírodniny dle určitých znaků a uvede
příklady výskytu ve známé lokalitě
umí pozorovat a popsat některé vlastnosti látek (barva,
chuť, rozpustnost, hořlavost, ...)
užívá vhodné pomůcky a dokáže změřit: délku, čas,
hmotnost, objem, teplotu

Lidé kolem nás
rodina
práce fyzická a duševní
zaměstnání
významné události v rodině
komunikace v rodině
mezilidské vztahy
soužití lidí - pomoc nemocným a slabým
vlastnictví
kultura
základní globální problémy
Lidé a čas
současnost a minulost v našem životě
proměny způsobu života, bydlení, předměty denní
potřeby
báje, mýty pověsti
regionální památky
Rozmanitost přírody
živá a neživá příroda
vlastnosti a změny látek (skupenství)
nerosty a horniny
voda, vzduch
vážení a měření
živočichové
rovnováha v přírodě
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3. ročník

jevy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

zná základní rozdělení živočichů a dokáže uvést příklady
savců, ptáků, obojživelníků, ryb, hmyzu
uvede hlavní rozlišovací znaky a popíše stavbu těla
rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
uvede příklady zvířat z různých přírodních společenstev
(pole, louka, ...) a zařadí je

ochrana přírody
rostliny
podmínky života
ochrana přírody
rovnováha v přírodě
ohleduplné chování k přírodě

umí pojmenovat části rostlin a popsat projevy života
rostlin
zná vybrané druhy plodů a semen
zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny i dřeviny
(zahrada, louka, les)
zná některé hospodářské rostliny a objasní jejich
význam
pozná běžné jedlé, nejedlé a jedovaté houby a umí je
pojmenovat
uplatňuje zásady bezpečného a ohleduplného chování v
přírodě

zná význam jednotlivých části svého těla a umí je
pojmenovat
dokáže sestavit zdravý jídelníček

Člověk a jeho zdraví
lidské tělo
péče o zdraví
bezpečí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
- naše obec
-významná místa z minulosti(výpr. lípa)
-významné osobnostinaší obce
- naše obec, životní styl
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3. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
práva a povinnosti, odpovědnost za své činy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
hospodaření s odpady
- projekt Studánky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, vzduch, půda, energie v naší obci

205

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016

5.7 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Přírodověda
Člověk a jeho svět
Ve 4. a 5. ročníku je vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozdělena na vyučovací předměty Přírodovědu a
Vlastivědu.
Vzdělávací oblast je členěna do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme , Lidé kolem nás , Lidé a
čas , Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví .
V okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života
v obci a ve společnosti. Různé činnosti by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Žáci se zde také seznámí s dopravní
výchovou.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí,
celou společnost nebo i svět. Uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi.
Lidé a čas je tematický okruh, ve kterém se žáci učí orientovat se v čase a dějích. Podstatou je
probudit v žácích zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země.
Obsahem okruhu Rozmanitost přírody je poznávání Země jako planety sluneční soustavy. Poznávají
rozmanitost živé a neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali, že Země a život na ní, tvoří
nedílný celek, ve kterém jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk velmi
snadno narušit. Učí se sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak přispět k ochraně
přírody a životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sebe, své biologické a fyziologické funkce a
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Přírodověda
potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození až do dospělosti, co je pro něj vhodné a nevhodné
z hlediska denního režimu, hygieny, výživy a mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a
nemocech, o bezpečném chování v různých životních situacích včetně mimořádných událostí. Uvědomují si
odpovědnost, jakou má každý člověk za své zdraví i zdraví jiných lidí.
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě nebo v počítačové učebně a využívají
k učení různé formy práce. Učitel i žáci používají při hodině všechny dostupné pomůcky. Průběžně jsou do
výuky zařazovány vycházky a exkurze, besedy (policie ČR, spolupráce se zdravotnickým zařízením). V
rámci dopravní výchovy žáci absolvují jednodenní přednášku a jednodenní praktické cvičení na dopravním
hřišti (Vysoké Mýto) za účasti Dopravní policie ČR z Ústí nad Orlicí. Do výuky je také zařazena jízda zručnosti
na prostranství před školou.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. Vzdělání
v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
učitel vede žáky k používání různých materiálů, nástrojů a vybavení
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Přírodověda má časovou dotaci
předmětu (specifické informace o předmětu v 4. ročníku – 2 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
v 5. ročníku – 2 hodina týdně
Integrace předmětů
 Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy








Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 učitel vede žáky k poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel podporuje poznávání podstaty a příčin nemocí
kompetence žáků
 učitel učí žáky orientovat se ve světě informací, znát jednoduché textové zdroje pro učení
(učebnice, encyklopedie, další knihy a časopisy, internet)
 učitel učí žáky chápat propojení mezi historickými, zeměpisnými a kulturními informacemi
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učitel žáky motivuje k celoživotnímu učení
učitel vede žáky k poznávání smyslu a cíle učení, využívání poznatků v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel podporuje samostatnost při nalézání pravidel, postupovat od jednoduchého ke složitějšímu
 učitel učí žáky aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových
situací
 učitel pracuje s chybou žáka jako příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
 učitel dodává žákům sebedůvěru
 učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní:
 učitel učí žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně
 učitel vede žáky k samostatnému sebevědomému vystupování a jednání
 učitel buduje pravidla oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem
 učitel učí žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse
 učitel vede žáky k vyjadřování svých citů ve vztahu k sobě a okolnímu prostředí
Kompetence sociální a personální:
 učitel vede žáky k práci ve skupinách, kde si vzájemně pomáhají, respektují se, řeší problémy
 učitel učí žáky podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, respektovat dohodnutá pravidla
 učitel vede žáky k oceňování názorů svých a názorů spolužáků
Kompetence občanské:
 učitel upevňuje u žáků základní společenské normy chování
 učitel učí žáky uvědomovat si svá práva a povinnosti související se zdravím a rodinnými vztahy
 učitel vede žáky k ohleduplnosti k přírodě i kulturním výtvorům, učí je vnímat složitost světa
 učitel vede žáky k hledání možností ochrany přírody a životního prostředí a jejich uplatňování
 učitel má pro žáky s postižením k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Kompetence pracovní:
 učitel vede žáky k dodržování hygienických pravidel a pracovních návyků v samostatné a týmové
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Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

činnosti
 učitel vede žáky k převzetí odpovědnosti za splnění úkolů
 učitel vede žáky k používání různých materiálů, nástrojů a vybavení
Člověk a jeho svět
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. ročníku.

Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a -popíše běžné zemědělské plodiny, jejich význam a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
použití
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
-pojmenuje běžné druhy zeleniny a ovoce
činností člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků -seznámí se se základními informacemi o postavení
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením Země ve vesmíru
-uvědomuje si podmínky života na Zemi
času a střídáním ročních období
-definuje rozdíl mezi planetou a hvězdou
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
-vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
-seznámí se s působením magnetické a gravitační síly
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
-dokáže pojmenovat jednotlivé globální problémy světa
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
-poukáže v nejbližším společenském a přírodním
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
(města)
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
-vysvětlí střídání dne a noci a ročních období jako

Učivo
Místo, kde žijeme
-okolní krajina- rozšíření rostlinstva a živočichů,
přírodní zajímavosti v okolí domu
- Vesmír a Země (sluneční soustava, den a noc,
roční období)

. Lidé kolem nás
Základní globální problémy
-pojmenovat globální problémy
-vztah člověka k přírodě
Lidé a čas
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situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při

4. ročník
důsledek pohybu Země ve vesmíru

-orientace v čase – kalendáře, režim dne, roční období

-popíše stavbu lidského těla
-vysvětlí co je kostra, pojmenuje její hlavní části
-ví, co je svalstvo a zná jeho význam
-pojmenuje a najde na modelu některé vnitřní orgány
-zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání
apod.)
-naučí se zpaměti tel. čísla tísňového volání (pro
přivolání první pomoci, hasičů a policie)
-řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování,
správné výživy

Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
-základní stavba a funkce

-pojmenuje běžně užívané elektrické spotřebiče
-zásady manipulace s el. spotřebiči
-zásady poskytnutí první pomoci při zasažení el.
proudem
-ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
-ví, co je terorismus a anonymní oznámení
-objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činnosti člověka
-měří hmotnost, objem, čas, teplotu, délku s využitím
základních jednotek

Péče o zdraví, zdravá výživa
-zásady první pomoci
Osobní bezpečí
-bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči
-péče o zdraví (první pomoc při zasažení elektrickým
proudem)
Situace hromadného ohrožení

Rozmanitost přírody
Látky a jejich vlastnosti
-práce, měření s veličinami a užívání základních
jednotek

Rostliny, houby, živočichové
-charakterizuje některá společenstva – les, louka, voda, -průběh a způsob života, výživa, stavba těla
u lidských obydlí apod.
-životní podmínky
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mimořádných událostech
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

4. ročník
-pojmenuje běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých
společenstvech
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody -popíše stavbu jejich těla
živelné pohromy a ekologické katastrofy
-popíše jejich způsob života
-pojmenuje běžně se vyskytující rostliny a houby v
jednotlivých společenstvech
-zařadí běžně se vyskytující živočichy a rostliny do
jednotlivých společenstev
-seznámí se se základními pravidly ochrany před
povodněmi
-vysvětlí, co jsou rostlinná patra
-vyzkouší si, jak se máme v lese chovat

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
-les,
pole, vodní zdroje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
-voda, půda,
(pěstování rostlin ve škole)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
- znečištění prostředí, rozhovor na téma – „Jak pomáháme přírodě“
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník






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




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

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích
zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest

zná svoje základní práva a povinnosti – týrání,
zneužívání, šikana
zjistí tel. číslo linky důvěry, krizového centra
vybaví si pravidla telefonování na tyto instituce
seznámí se pojmy terorismus, rasismus
je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v
případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
látek apod.)
uplatňuje zásady bezpečného chování v různém
prostředí – škola, domov, styk s cizími osobami, silniční
provoz, a řídí se jimi
ovládá jednoduché stroje a jejich praktické použití –
páka, kladka, nakloněná rovina, kolo apod.

Učivo
Místo, kde žijeme
Evropa a svět
kontinenty
evropské státy
cestování
Lidé kolem nás
- právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a
majetku, základní lidská práva a práva dítěte)
- základní globální problémy (významné sociální
problémy, problémy konzumní společnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi
- situace hromadného ohrožení
- osobní bezpečí
Člověk a technika
- osobní bezpečí (bezpečné používání elektrických
spotřebičů)

má základní poznatky o využití el. energie
dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s
běžnými el. přístroji
sestrojí jednoduchý el. obvod
uvede příklady zdrojů el. Energie
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prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

5. ročník

využívá archívů a knihoven
pracuje s encyklopediemi a naučnou literaturou
zdůvodní základní význam chráněných částí přírody
ví, jak chránit přírodu
podílí se na ochraně přírody vlastním přičiněním
zná přírodní zajímavosti svého regionu
vyjmenuje a popíše základní podmínky života na Zemi,
jejich rozmanitosti
pozná, pojmenuje, popíše vybrané ner. a hor.
vysvětlí proces zvětrávání
popíše vznik, složení a význam půdy
rozumí principu rovnováhy v přírodě, uvědomuje si
důsledky jejího porušení
vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
popíše postavení Země ve vesmíru
uvede důsledky ohybu Země kolem své osy a kolem
Slunce na život, ukáže pohyb Země na globusu, zná
pojem zemská přitažlivost
porovná základní společenstva a určí závislost
organismů na přírodních podmínkách
popíše schopnost přizpůsobování se organismů daným
podmínkám (podnebné pásy, …)

Lidé a čas
chráněná území ČR
chráněná území regionu
přírodní památky regionu
Rozmanitost přírody
základní životní podmínky
podnebí a počasí
nerosty a horniny
půda, zvětrávání
rovnováha v přírodě
živelné pohromy a ekologické katastrofy

Slunce a sluneční soustava
střídání dne a noci
střídání ročních období
práce s globusem

přírodní společenstva
společenstva živých organismů na území naší vlasti

třídí organismy do skupin podle společných znaků
pracuje s atlasy rostlin, živočichů a hub
ohleduplně se chová k přírodě a ochraňuje ji
orientuje se ve způsobu likvidace odpadů, recyklace
cítí odpovědnost za ochranu přírody
posoudí změny, které mohou přispět ke zlepšení
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku

5. ročník
životního prostředí

zná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci,
smyslová ústrojí
uplatňuje zásady zdravé výživy a základní pravidla
společenského chování

Člověk a jeho zdraví
lidské tělo
zdravá výživa
pitný režim

rozčlení lidský život na jednotlivé etapy
zná původ člověka jako lidského druhu
vývoj jedince
orientuje se ve vývoji člověka, zná způsob rozmnožování základy lidské reprodukce
pohlavní rozdíly mezi mužem ženou
plánuje učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních
potřeb s ohledem na nároky dalších osob
denní režim, pohybový režim
uplatňuje zásady vyváženosti jednotlivých složek
denního režimu
pravidla silničního provozu, situace hromadného
ohrožení, terorismus, osobní nebezpečí, bezpečné
dodržuje bezpečné způsoby chování v silničním provozu chování v rizikovém prostředí (požár, anonymní
v roli chodce a cyklisty
oznámení, únik jedovatých látek, evakuace
uplatňuje zásady bezpečného chování v různém
obyvatelstva, evakuační zavazadlo), krizové situace
prostředí (škola, domov, styk s cizími lidmi)
(ubližování, šikana, provokace, zneužívání)
předchází svým chováním možnému nebezpečí a účelně brutalita a jiné formy násilí v médiích
se chová v případě osobního ohrožení
služby odborné pomoci
uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů a
pravidel v případě obecného ohrožení
návykové látky a zdraví
prakticky používá telefonní čísla tíseň. Volání
hrací automaty a počítače
chápe nebezpečnost návykových látek, škodlivost
osobní, intimní a dušení hygiena
kouření, pití alkoholu pro zdraví člověka
stres a jeho rizika, reklamní vlivy
zvládne jednoduché způsoby odmítání návykových látek úrazová zábrana
v modelových situacích
drobné poranění, úrazy
dodržuje pravidelnou osobní, intimní a duševní hygienu první pomoc
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5. ročník
uplatňuje některá zdravotně preventivní opatření
zná zásady první pomoci
ošetří drobná poranění, úrazy, přivolá pomoc

zná základní práva a povinností jednotlivých členů
rodiny, zná svá práva
orientuje se ve vztazích mezi lidmi
chápe, že přátelství je založeno na důvěře, pomoci,
společných zájmech a umění odpouštět
popíše základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy,
biologické a psychické změny v dospívání
chová se ohleduplně k druhému pohlaví
uvědomuje si nebezpeční nemocí a zná způsoby
bezpečného sexuálního chování v daném věku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
práva a povinnosti občana
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ekosystémy na Zemi, vliv člověka na životní prostředí
hospodaření s přírodními zdroji
projekt Studánky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
řešení problémů, cvičení dovednosti zapamatování)
kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

rodina
partnerství
dospívání
etická stránka sexuality
HIV / AIDS – způsoby přenosu
sexuální zneužívání
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5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
přírodní zdroje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
besedy na daná témata
pravidelné návštěvy a sledování projektu Studánky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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5.8 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

3

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
Obsahové a organizační vymezení
Ve 4. a 5. ročníku je vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozdělena na vyučovací předměty
Přírodovědu a Vlastivědu.
Vzdělávací oblast je členěna do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme , Lidé kolem nás , Lidé a
čas , Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví .
V okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života
v obci a ve společnosti. Různé činnosti by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Žáci se zde také seznámí s dopravní
výchovou.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí,
celou společnost nebo i svět. Uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi.
Lidé a čas je tematický okruh, ve kterém se žáci učí orientovat se v čase a dějích. Podstatou je
probudit v žácích zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země.
Obsahem okruhu Rozmanitost přírody je poznávání Země jako planety sluneční soustavy. Poznávají
rozmanitost živé a neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali, že Země a život na ní, tvoří
nedílný celek, ve kterém jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk velmi
snadno narušit. Učí se sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak přispět k ochraně
přírody a životního prostředí.
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Název předmětu

Vlastivěda
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sebe, své biologické a fyziologické funkce a
potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození až do dospělosti, co je pro něj vhodné a nevhodné
z hlediska denního režimu, hygieny, výživy a mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a
nemocech, o bezpečném chování v různých životních situacích včetně mimořádných událostí. Uvědomují si
odpovědnost, jakou má každý člověk za své zdraví i zdraví jiných lidí.
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě nebo v počítačové učebně a využívají
k učení různé formy práce. Učitel i žáci používají při hodině všechny dostupné pomůcky. Průběžně jsou do
výuky zařazovány vycházky a exkurze, besedy (policie ČR, spolupráce se zdravotnickým zařízením). V
rámci dopravní výchovy žáci absolvují jednodenní přednášku a jednodenní praktické cvičení na dopravním
hřišti (Vysoké Mýto) za účasti Dopravní policie ČR z Ústí nad Orlicí. Do výuky je také zařazena jízda zručnosti
na prostranství před školou.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. Vzdělání
v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
učitel vede žáky k používání různých materiálů, nástrojů a vybaven
Obsahové, časové a organizační vymezení
v 4. ročníku – 1 hodina týdně
předmětu (specifické informace o předmětu v 5. ročníku – 2 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy




Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 učitel vede žáky k poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel podporuje poznávání podstaty a příčin nemocí
kompetence žáků
 učitel učí žáky orientovat se ve světě informací, znát jednoduché textové zdroje pro učení
(učebnice, encyklopedie, další knihy a časopisy, internet)
 učitel učí žáky chápat propojení mezi historickými, zeměpisnými a kulturními informacemi
 učitel žáky motivuje k celoživotnímu učení
 učitel vede žáky k poznávání smyslu a cíle učení, využívání poznatků v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
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Vlastivěda








učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
učitel podporuje samostatnost při nalézání pravidel, postupovat od jednoduchého ke složitějšímu
učitel učí žáky aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových
situací
učitel pracuje s chybou žáka jako příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
učitel dodává žákům sebedůvěru
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Kompetence komunikativní:
 učitel učí žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně
 učitel vede žáky k samostatnému sebevědomému vystupování a jednání
 učitel buduje pravidla oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem
 učitel učí žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse
 učitel vede žáky k vyjadřování svých citů ve vztahu k sobě a okolnímu prostředí
Kompetence sociální a personální:
 učitel vede žáky k práci ve skupinách, kde si vzájemně pomáhají, respektují se, řeší problémy
 učitel učí žáky podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, respektovat dohodnutá pravidla
 učitel vede žáky k oceňování názorů svých a názorů spolužáků
Kompetence občanské:
 učitel upevňuje u žáků základní společenské normy chování
 učitel učí žáky uvědomovat si svá práva a povinnosti související se zdravím a rodinnými vztahy
 učitel vede žáky k ohleduplnosti k přírodě i kulturním výtvorům, učí je vnímat složitost světa
 učitel vede žáky k hledání možností ochrany přírody a životního prostředí a jejich uplatňování
 učitel má pro žáky s postižením k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Kompetence pracovní:
 učitel vede žáky k dodržování hygienických pravidel a pracovních návyků v samostatné a týmové
činnosti
 učitel vede žáky k převzetí odpovědnosti za splnění úkolů
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Název předmětu

Vlastivěda



Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

učitel vede žáky k používání různých materiálů, nástrojů a vybavení
Člověk a jeho svět
se vyučuje ve vyučovacích předmětech Prvouka v 1. - 3. roč., Přírodověda a Vlastivěda v 4. a 5. ročníku.

Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého -určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pohybu
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná vzhledem ke krajině a státu
nebezpečí v nejbližším okolí
-popíše pojem nadmořská výška
-najde na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera a rybníky
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
-umí najít své bydliště na mapě ČR
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

-určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich
- vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a
přírodu v naší vlasti a v jiných zemích
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
- umí vyhledat Prahu na mapě ČR, umí najít své bydliště
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
na mapě
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, -zná název kraje a krajské města
Evropy a polokoulí
-umí zařadit své bydliště do kraje

Učivo
Místo, kde žijeme
Obec (město), místní krajina
- části, poloha v krajině, minulost a současnost

Okolní krajina (místní oblast, region)
-zemský povrch a jeho tvary, půda,
-rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny
na život lidí, životní prostředí, orientace, světové
strany

Regiony ČR
-Praha a vybrané oblasti ČR , surovinové zdroje,
výroba, služby a obchod
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4. ročník

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

-vyjmenuje významné průmyslové podniky, kulturní a
vzdělávací instituce
-ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko
-ukáže a najde na mapě střední, východní, severní,
západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko
-stručně charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy
(povrch, poloha, hospodářství. ....)
-vyhledá na mapě významná města a řeky a seznámí se
s průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech
-řekne jméno prezidenta ČR a premiéra ČR
-řekne oficiální název ČR a správně ho píše
-rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
-ví, že Praha je hlavní město ČR
-pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy
-vysvětlí význam globu a mapy
-zná význam měřítka mapy
-najde a ukáže poledníky a rovnoběžky
-seznámí se se základními geografickými značkami
-ukáže na mapě a pojmenuje pohraniční pohoří
-ukáže na mapě a pojmenuje rozsáhlejší pohoří,
vrchoviny a nížiny v ČR
-vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou
-dokáže se bez problému orientovat v mapě a číst z ní
-ví, že ČR leží v Evropě
-dokáže rozdělit svět na 4 ucelené celky (Afrika,
Amerika, Asie a Evropa)
-zná pojem EU a jeho význam pro nás a okolní státy

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí

-vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a dokládá pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině,
v obci
-rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

Naše vlast
-domov, národ, státní zřízení a politický systém, státní
správa, samospráva, státní symboly

Mapy obecně zeměpisné a tematické
-obsah, grafika, vysvětlivky
-barevné znázornění map
-význam jednotlivých značek na mapě
-druhy map a jejich využití v běžném životě

Evropa a svět
-poloha naší vlasti v porovnání se světem
-rozdělení kontinentů, jejich názvy a stručný popis
charakteristických rysů jednotlivých kontinentů
-seznámení s pojmem EU
Lidé kolem nás
Soužití lidí
-mezilidské vztahy, obchod, firmy
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a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy

4. ročník

při konkrétních činnostech své názory, popřípadě
připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a
řešení se spolužáky
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, které se už
tolerovat nemůže a která porušují základní lidská práva
nebo demokratické principy
-rozlišuje základní formy vlastnictví, používá peníze v
běžných situacích
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
-umí vyprávět některé regionální pověsti
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
-vyjmenuje některé postavy ze Starých pověstí českých
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
-vyjmenuje některé významné osobnosti a památná
(města)
místa českých dějin
-popíše způsob života starých Slovanů
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi -jmenuje první státní útvary u nás
-charakterizuje život za Karla IV.
jevy
-popíše období husitských válek, významné osobnosti a
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
život za vlády Jiřího z Poděbrad
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí -zná osobnosti habsburské monarchie, nejvýznamnější
události za její vlády
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
-seznámí se s významnými místy a kulturními
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
památkami Výprachtic a Lanškrounska
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
-zkoumá základní podmínky života na Zemi (voda,
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vzduch..)
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
-učí se kulturní a plané rostliny
jednoduchých nástrojů a přístrojů
-poznává listnaté a jehličnaté stromy a keře
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a -hodnotí význam přírody i pro člověka

Chování lidí
-pravidla slušné chování
-pojmy tolerance, demokracie
Vlastnictví
-soukromé, veřejné, osobní, společné

Lidé a čas
Regionální památky
-péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
-nejstarší osídlení naší vlasti, staré české pověsti a
historická skutečnost
-první státní útvary na našem území, počátky
křesťanství (Cyril a Metoděj, svatý Václav)
-české země za vlády Karla IV.
-husitství a Jiří z Poděbrad
-habsburská monarchie a život u nás za její vlády
Báje, mýty, pověsti
-minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj

Rozmanitost přírody
Voda a vzduch
Rostliny, houby a živočichové
Životní podmínky
Horniny a nerosty
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neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

4. ročník

-užívá třídění organismu dle diakritických znaků
-určí některé zástupce bezobratlých a obratlovců
-rozlišuje základní ekosystémy
-popíše některé základní práce v zemědělství
-rozliší některé hospodářsky významné horniny
a nerosty
-učí se o vzniku půdy a jejím významu
-popíše některé změny v přírodě, k nimž dochází během
dne, noci
-porovnává látky, měří veličiny, zachází s kompasem
a využívá toto v praxi
-uvádí zásady ochrany životního prostředí a uplatňuje
jich v praxi
-vypráví, jak reagovat v případě živelných pohrom a
ekologických katastrof
-vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím
-charakterizuje podnebí ČR
-vysvětlí pojmy povodí, rozvodí, úmoří
-popíše rozdíl mezi jezerem a rybníkem
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní -chrání své zdraví dodržováním denního režimu
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
( pitný režim, pohybový režim, stravovací návyky ...)
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
-učí se o drobných poraněních a úrazech
účinně chránit
-zná první pomoc a dovede ji uplatnit v praxi
-orientuje se ve vztazích mezi lidmi
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem -učí se navozovat nová přátelství (důvěra, pomoci,
umění odpouštět. ...)
na oprávněné nároky jiných osob
-ví o škodlivých účincích návykových látek na zdraví
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích -umí si vyhledat adresy či telefonní čísla linek bezpečí
a kontaktovat se s nimi
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
-uvědomuje si i negativního vlivu nadměrné činnosti u
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
počítače či hracích automatu
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
-prokáže znalost pravidel silničního provozu
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
-uplatní je při výcviku na dopravním hřišti a posléze také
související s podporou zdraví a jeho preventivní
v samotném silničním provozu v roli chodce a cyklisty
ochranou

Látky a jejich vlastnosti
Rovnováha v přírodě, ochrana přírody

Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
-rozdíly mezi mužem a ženou
-základní stavba a funkce částí lidského těla
-základy lidské reprodukce a vývoj jedince
Péče o zdraví, zdravá výživa
-zásady zdravého životního stylu
-škodlivé vlivy na život
Partnerství a rodičovství
-změny v dospívání
Návykové látky a zdraví
-pojem návyková látka a její vlivy na život člověka
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4. ročník

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

-zná důvěryhodnou osobu ve svém okolí
-zná umístění schránky důvěry ve škole
-zná jméno výchovné poradkyně ve škole
-umí si najít adresy a telefonní čísla odborných institucí
poskytující pomoc v nesnázi
-osvojuje si chování v mimořádných událostech
(živelné pohromy a katastrofy, chemický útok apod.)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
vycházky, práce s atlasy rostlin,
živočichů a hub, pořizování sbírek
rostlin, lisování rostlin, zakládání
herbářů, návštěva přírodovědné
stanice či muzea…
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vycházky, práce s atlasy rostlin,
živočichů a hub, pořizování sbírek
rostlin, lisování rostlin, zakládání
herbářů, návštěva přírodovědné
stanice či muzea…
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vyjádření vlastního JÁ – obrázek, popis + i – vlastností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
morální rozvoj – řešení problému (vyhledání informací na internetu)
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

Situace hromadného nebezpečí

5. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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RVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí

5. ročník

 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
určí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu
ukáže a popíše polohu ČR v Evropě
ukáže a popíše polohu sousedních států ČR a
významných států Evropy
vyhledá a pojmenuje na mapě světa jednotlivé světadíly
a oceány na Zemi
orientuje se na mapě Evropy
ukáže významná města, řeky a pohoří v Evropě
využívá vlastních poznatků z návštěv a pobytů v jiných
evropských státech a popíše tyto zkušenosti ostatním
porovná způsob života a přírody v naší vlasti a v jiných
zemích

Učivo
Místo, kde žijeme
mapa
regiony ČR
Evropa, svět
významná evropská města a střediska cestovního
ruchu

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi
dodržuje pravidla pro soužití ve škole
orientuje se v základních formách vlastnictví
používá peníze v běžných situacích
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet
dluhy

Lidé kolem nás
chování lidí
soužití lidí
mezilidské vztahy

využívá knihoven, encyklopedií, internetu a jiných
zdrojů (muzeum, exkurze) jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti
chápe význam ochrany kulturního a historického
dědictví
získává postupný přehled o minulosti naší vlasti na
základě pověstí i faktů a rozezná rozdíl mezi nimi
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob

Lidé a čas
minulost a současnost
(historické prameny,
ochrana kulturního dědictví,
pověst,
historická skutečnost a fakta)
obrazy z českých dějin
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Vlastivěda
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

5. ročník
života a práce předků na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních specifik
popíše způsob života v jednotlivých etapách
historického vývoje

(Marie Terezie a Josef II,
Rakousko-Uhersko,
1. svět. válka,
samostatné Československo,
2. vět. Válka,
zná významné osobnosti a události a památná místa
obnovená Československá republika,
českých dějin
návrat k demokracii,
využívá časové údaje při řešení různých situací
Česká republika,
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a Současnost)
budoucnosti
státní svátky
-Den obnovy samostatného česk. státu
vysvětlí historické důvody státních svátků, významných -Den vítězství
dnů
-Den vzniku samostatného československého státu
-Den boje za svobodu a demokracii
Významné dny
-Květnové povstání českého lidu
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách Rozmanitost přírody
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
regionů
ví, jak chránit přírodu
chráněná území ČR
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
zkoumá rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou
národní parky v ČR
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
zhodnotí, co ovlivňuje podnebí v Evropě
správné chování
organismů ve známé lokalitě
vyhledá na mapě největší evropské veletoky
mapa Evropy
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
účelně plánuje svůj volný čas pro učení, práci, zábavu a Člověk a jeho zdraví
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
odpočinek s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování bezpečné chování v neznámém prostředí
péče o zdraví
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
denní režim
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
osobní bezpečí
oslovování
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
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Vlastivěda

5. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kulturní diferenciace,
poznání vlastního kulturního zakotvení,
respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
zákl. inf. o různých etnických skupinách
rovnocennost všech etnických skupin a kultur, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení,
jejich rozlišování a
funkce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
morální rozvoj
(hodnoty, postoje, etika)
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5.9 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis
Člověk a společnost
Výuka navazuje na znalosti z vlastivědy na 1. stupni ZŠ.
Výuka dějepisu směřuje k:
 rozvíjení vlastního historického vědomí
 utváření pozitivního hodnotového systému
 chápání kulturních rozmanitosti světa
 pochopení souvislosti dějinných událostí a procesů
 získávání orientace v historickém čase
 vnímání obrazu hlavních vývojových linií
Vzdělávací obsah
 člověk v dějinách
 počátky lidské společnosti
 nejstarší civilizace
 kořeny evropské kultury
 křesťanství a středověká Evropa
 objevy a dobývání
 počátky nové doby
 modernizace společnosti
 moderní doba
 rozdělení a integrace světa
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Dějepis
Vyučovací předmět dějepis úzce souvisí s dalšími předměty:
 občanská výchova- člověk a společnost, stát a statní zřízení, lidská a občanská práva, volební
systém
 jazyky- významní spisovatelé a jejich tvorba, odraz historického a společenského dění v jejich
tvorbě
 hudební výchova- vývoj hudebních projevů, skladatelé
 výtvarná tvorba – stavební slohy, umělecká díla, umělci
 matematika, fyzika, přírodopis, chemie- vědecké poznatky, které ovlivnily další chod dějin, rozvoj
vědy a techniky
 zeměpis- orientace v prostoru, územní rozsah států,
 tělesná výchova- odkaz řecké kultury, olympijské hry, dějiny sportu, sportovci
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV- komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita
MV- národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky, politika
EGS- integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové
výpravy, mírové poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a
demokratické revoluce
MVK- sbližování a prolínání kult. vlivů, etnický původ jednotlivých národů, předsudky, stereotypy,
husitství, poznávání jiných kultur, solidarita
EV – člověk a příroda, první civilizace, historické památky, dopad našeho konání na přírodu, zásahy do
přírody
VDO- demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská
společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. třídě 2 hodiny týdně.






Dějepis
Matematika a její aplikace
Český jazyk a literatura
Výchova k občanství
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Název předmětu

Dějepis








Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Žáci
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně
kompetence žáků
využívají v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 propojují do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářejí
komplexnější pohled na společenské, historické a kulturní jevy
 operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
Učitel
 vede k zamyšlení nad historickým vývojem
 zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
Kompetence k řešení problémů:
Žáci
 kriticky myslí, dojde k rozhodnutí a je schopen obhájit svůj názor
 samostatně řeší problémy, volí správné a přiměřené způsoby řešení
 vyhledávají informace vhodné pro řešení daného problému, nachází podobné a odlišné znaky,
využívá při tom již získaných dovedností a vědomostí
Učitel
 vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
 zařazuje metody, při kterých žáci sami přicházejí k řešením problémů
 zařazuje rozličné aktivity (diskuze, internet, kreslení, výklad, řešení problémů…)
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Dějepis
Žáci
 využívají komunikační a informační prostředky a technologie pro účinnou komunikaci s okolím
 rozumí různým typům textů a záznamům, obrazovým materiálům
 účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje své názory a dokáže vhodně argumentovat
 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém pořadí, vyjadřují se výstižně, souvisle a
kultivovaně v písemném i ústním projevu
Učitel
 vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
 vede žáky k práci s různými texty
 vede žáky k věcnému argumentování
 zařazuje do výuky diskuzi
 vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování
Kompetence sociální a personální:
Žáci
 účinně spolupracují ve skupině
 přispívají k diskuzi, chápou potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
Učitel
 podle potřeby žákům pomáhá
 dodává sebedůvěru
 vytváří příznivé klima třídy
Kompetence občanské:
Žáci
 respektují, chrání a oceňují naše tradice a kulturní i historické dědictví
 respektují přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, jsou schopni vcítit se do
ostatních lidí
 odmítají útlak a hrubé zacházení, uvědomují si povinnost postavit se proti fyzickému nebo
psychickému násilí
 chápou základní principy, na kterých spočívají zákony i společenské normy
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Název předmětu

Dějepis




projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro tvořivost, kulturu
zapojují se do kulturního dění
Učitel
 pěstuje v žácích vztah k tradicím i k národnímu dědictví
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 vede žáky k toleranci lidí s odlišnými názory
 reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
Kompetence pracovní:
Žáci
 využívají svých znalostí v praxi
 dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
Učitel
 vede žáky k využívání znalostí v praxi
 umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat si
 požaduje dodržování dohodnuté práce
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
• uvede příklady zdrojů informací o minulosti,
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány

Učivo
Člověk v dějinách
- význam zkoumání dějin
- získávání informací o dějinách
- historické prameny
- historický čas a prostor
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Dějepis
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na
našem území
D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního dědictví
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a
souvislost s judaismem
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie

6. ročník
• orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí
hlavní historické epochy v chronologickém sledu
• charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců a jejich Počátky lidské společnosti
kulturu
- člověk a lidská společnost v pravěku
• objasní význam zemědělství a zpracovávání kovů pro
lidskou společnost
• uvede příklady archeologických kultur na našem
území
• rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních států
• uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly
součástí světového kulturního dědictví

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury
- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
- antické Řecko a Řím
- střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

• ukazuje na jednotlivých příkladech přínos antické
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci, zrod křesťanství
• porovná formy vlády a postavení společenských
skupin v jednotlivých státech

• vysvětlí podstatu antické demokracie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
-lidské aktivity
-historické památky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
- principy demokracie jako formy vlády
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Dějepis

6. ročník

sbližování a prolínání kulturních vlivů
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, • popíše změny na historické mapě Evropy v souvislosti
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
se vznikem nových států
christianizace a vzniku států
• porovná základní rysy západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské,
• objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní českého státu a postavení těchto státních útvarů v
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů evropských souvislostech
• vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
v evropských souvislostech
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
• charakterizuje postavení jednotlivých vrstev
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
středověké společnosti
věroukám
• uvede příklady románské a gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
• vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve
reakce církve na tyto požadavky
na tyto požadavky
• vymezí význam husitské tradice pro český politický a
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
kulturní život
politický a kulturní život

Učivo
Středověká Evropa
-utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický
vývoj
-islám a islámské říše ovlivňující Evropu
-Velká Morava a český stát, jejich 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

Objevy a dobývání, počátky nové doby
-renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich
šíření Evropou
-zámořské objevy a počátek dobývání světa
-český stát a velmoci v 15. – 17. století
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Dějepis

7. ročník

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek

• popíše 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
• na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchii a
parlamentarismus
• rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů
a uvede jejich představitele a příklady významných
kulturních památek

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
náš etnický původ, vzájemné obchodování kultur
Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci společnosti
• objasní souvislost mezi událostmi francouzské

Učivo
Modernizace společnosti
- Velká francouzská revoluce a napoleonské období,
jejich vliv na Evropu a svět
- vznik USA
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Dějepis

8. ročník

francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v
Evropě na straně druhé
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií

revoluce a napoleonských válek na jedné straně a
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na 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 revolucích
• na vybraných příkladech demonstruje základní
politické proudy
• vysvětlí rozdílné tempo modernizace a pohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
vedla, charakterizuje soupeření mezi velmocemi a
vymezí význam kolonií

Dějepis

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

-barokní kultura a osvícenství
-industrializace a její důsledky pro společnost
-národní hnutí velkých a malých národů
-utváření novodobého českého národa
-revoluce 19. století jako prostředek řešení politických,
sociálních a národnostních problémů
-politické proudy, ústava, politické strany, občanská
práva
-kulturní rozrůzněnost doby
- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky • na příkladech demonstruje zneužití techniky ve
ve světových válkách a jeho důsledky
světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických • rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
• charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny
systémů
jejich nastolení v širších ekonomických a politických
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,

Učivo
Moderní doba
-první světová válka a její politické, sociální a kulturní
důsledky
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Dějepis

9. ročník

příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a
politických souvislostech a důsledky jejich existence
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí

souvislostech a důsledky jejich existence pro svět
• rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
• na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
zhodnotí postavení Československa v evropských
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí

- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve
světě, -vznik Československa, jeho hospodářsko –
politický vývoj, sociální a národnostní problémy
-mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a
30. letech
-totalitní systémy- komunismus, fašismus,
nacionalismus- důsledky pro Československo a svět
-druhá světová válka, holocaust
-situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

• 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

-politické, mocenské a ekonomické důsledky války
Rozdělený a integrující se svět
- Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi
- vnitřní situace v zemích východního bloku (na
vybraných příkladech srovnání s charakteristikou
západních zemí)
- vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989,
vznik České republiky
- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
- problémy současnosti
- věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje, sport a
zábava

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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5.10 Výchova k občanství
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Výchova k občanství
Člověk a společnost
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyu č ovací p ř edm ě t Výchova k občanství na 2. stupni navazuje svým vzd ě lávacím obsahem na
p ř edm ě t Člověk a společnost na 1. stupni. Ve všech ro č nících je vyu č ována 1 hodina týdn ě . Výuka
probíhá v kmenových učebnách nebo mediální učebně. Ve žádných ročnících nejsou žáci rozd ě leni do
skupin.
P ř edm ě t je již svou podstatou zam ěř en na rozvoj dovedností žák ů , znalostí a v ě domostí. Tím
jsou dány i metody práce zam ěř ené p ř edevším na samostatnou aktivitou žák ů , na ř ešení problém ů ,
na práce ve skupinách, sebekontrolu a na práce s d ů razem na č innostní charakter u č ení. Hlavní
vzdělávací oblastí předmětu je postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, formování
vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života, formování vědomí odpovědnosti za vlastní
život, vedení k sebepoznávání.
5.10.1.1.1 Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchova k občanství jsou
začleněna průřezová témata.
V Člověku a společnosti chceme rozvíjet klíčové kompetence strategiemi, které žákovi umožní:
5.10.1.1.2
Průřezová témata
-OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj)
-VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě,
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
-EGS (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
-MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Výchova k občanství
sociálního smíru a solidarity)
-EV (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
-MDV (tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)
Formy a metody realizace
vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,
samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC,
video
beseda
dotazníky - interwiev
V 6. až 9. ročníku 1 hodina týdně.












Výchova k občanství

Výchova ke zdraví
Dějepis
Matematika a její aplikace
Zeměpis
Chemie
Přírodopis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Sportovní a pohybové aktivity
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
žáci
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 chápe probírané oblasti
kompetence žáků
 vyhledává a třídit informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií
 seznámí se s obecně používanými znaky, termíny a symboly vzdělávacích oborů zeměpis, dějepis,
informační a komunikační technologie, výchova k občanství a dávat je do vzájemných souvislostí
Učitel
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Název předmětu

Výchova k občanství








vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
vede žáky k práci s různými texty
vede žáky k věcnému argumentování
zařazuje do výuky diskuzi
vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování
sleduje pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů:
žáci
 vnímá nejrůznější společenské problémy
 svá řešení posuzuje z nejrůznějších společenských aspektů
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
 uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
učitel
 vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
 zařazuje metody, při kterých žáci sami přicházejí k řešením problémů
 zařazuje rozličné aktivity (diskuze, internet, kreslení, výklad, řešení problémů…)
Kompetence komunikativní:
žáci
 snaží se souvisle a výstižně formulovat své názory na společenské dění
 pochopí potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím
 osvojí si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučit se je tvořivě
využívat jako nástroje poznání
 využívá získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů
učitel
 vede žáky k práci s různými texty
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 zařazuje do výuky diskuzi
 vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování

241

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Název předmětu

Výchova k občanství
Kompetence sociální a personální:
žáci
 dokáže pochopit význam týmové práce a postavení samostatné práce
 dokáže uvědoměle přijímat, získávat role v různých skupinách
 seznámí se s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu
 naučí se diskutovat
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:
žáci
 přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy
 poznává naše kulturní tradice a historické dědictví a tímto poznáním cítit potřebu je chránit
 respektuje přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot
 nachází nenásilné cesty k řešení konfliktů
učitel
 pěstuje v žácích vztah k tradicím i k národnímu dědictví
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 vede žáky k toleranci lidí s odlišnými názory
 reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
Kompetence pracovní:
žáci
 nachází způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj,
 orientuje se v základních aktivitách, které jsou potřebné pro uskutečnění podnikatelského záměru
a jeho realizaci
 chápe cíl a riziko podnikání
 rozvíjí své myšlení a nacházet nová řešení
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Název předmětu

Výchova k občanství
učitel





vede žáky k využívání znalostí v praxi
umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat si
požaduje dodržování dohodnuté práce

Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí význam školní docházky, chápe základní
pravidla ve škole,
- porozumí systému školství v ČR

- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy
rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj
dítěte
- rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede
vhodné způsoby řešení
- dokáže se rozhodnout, jak vhodně naložit se svým
kapesným a s uspořenými penězi

Učivo
Život ve škole
- práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské
samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání
pro život
- povinnost školní docházky

Rodina – postavení jedince v rodině
- role členů rodiny
- funkce a vývoj rodiny
- vztahy v rodině, rodinné problémy
- úplná a neúplná rodina
- náhradní rodinná péče
- hospodaření rodiny
Domov – pojem domov
- prostředí domova
- bydliště a jeho okolí
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Výchova k občanství

6. ročník

Naše obec, náš region, náš kraj
důležité instituce, zajímavá a památná místa,
významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních
památek, přírodních objektů a majetku
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
- vysvětlí pojem domova z hlediska své přináležitosti k
Rodina – postavení jedince v rodině
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
rodině, obci, regionu, vlasti
- role členů rodiny
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
- uvede příklady prvků, které člověku pomáhají vytvořit - funkce a vývoj rodiny
si osobní vztah ke svému domovu a jeho okolí
- vztahy v rodině, rodinné problémy
- úplná a neúplná rodina
- náhradní rodinná péče
- hospodaření rodiny
Domov – pojem domov
- prostředí domova
- bydliště a jeho okolí
Naše obec, náš region, náš kraj
důležité instituce, zajímavá a památná místa,
významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních
památek, přírodních objektů a majetku
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a
Naše vlast
státu a způsoby jejich používání
způsoby jejich používání
- základní charakteristiky ČR
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu - státní symboly ČR
- náhled do historie českých zemí
- významné osobnosti historie a současnosti
- státní svátky a významné dny
- zajímavá a památná místa
- pojem vlastenectví
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
- kulturní život – rozmanitost kulturních projevů,
Kulturní život
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce;
- kulturní život – rozmanitost kulturních projevů,
masová
kultura,
prostředky
masové
komunikace,
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce;
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím,
masmédia
masová kultura, prostředky masové komunikace,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy
masmédia
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
Lidská setkání a vztahy mezi lidmi
nacionalismu
různých životních situacích, případné neshody či
– přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a
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VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti,
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti

konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
- zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v
situacích ohrožení a obrany státu

nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská
solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve
společnosti
- osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace;
konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské
nesnášenlivosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
– svoboda slova (i nebezpečí), pluralita názorů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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RVP výstupy
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- vysvětlí pojem sociální
- dokáže vysvětlit nutnost spolupráce
- dokáže definovat sociální skupiny

Učivo
Člověk a společenství
Člověk tvor společenský
Sociální skupiny

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně
duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede
příklady
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti,

Hospodářský život - hospodaření s penězi, rozpočet
- majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a
duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s
penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
- peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory,
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet
státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní
- banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace,
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hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s
penězi
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,

- vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich
omezení
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého,
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je
využít
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše
vliv inflace na hodnotu peněz
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směruje 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

úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání prostředků
- výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost
- principy tržního hospodářství – nabídka, -poptávka,
trh; tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání

- objasní pojem komunikace, uvede příklady různých
druhů komunikace
- vysvětlí důležitost komunikace, naslouchání, tolerance,
obhajoba vlastního názoru

Komunikace
- různé forma komunikace
- komunikační prostředky
- etika
-vlastní názor a ostatní
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kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- pochopí význam pojmu osobnost z psychologického a
sociologického hlediska

Učivo
Člověk jako jedinec
- člověk jako osobnost
- důležité mezníky ve vývoji osobnosti
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady - typologie osobnosti, různá členění
základní charakteristika typologií osobnosti
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VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

-osobní potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka
citu, výrazovost)
- paměť a vnímání

- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

- smyslové vnímání – smysly
- životní cíle, aspirace, plánování života
- hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,
radost, odpovědnost, solidarita)
Člověk jako jedinec
- člověk jako osobnost
- důležité mezníky ve vývoji osobnosti
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady - typologie osobnosti, různá členění
základní charakteristika typologií osobnosti
-osobní potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
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8. ročník
seberozvoji
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka
citu, výrazovost)
- paměť a vnímání

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

- smyslové vnímání – smysly
- životní cíle, aspirace, plánování života
- hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,
radost, odpovědnost, solidarita)
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
Člověk jako jedinec
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při - člověk jako osobnost
dosahování cílů a překonávání překážek
- důležité mezníky ve vývoji osobnosti
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady - typologie osobnosti, různá členění
základní charakteristika typologií osobnosti
-osobní potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka
citu, výrazovost)
- paměť a vnímání
- smyslové vnímání – smysly
- životní cíle, aspirace, plánování života
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VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní

8. ročník

- rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a jednání

- hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,
radost, odpovědnost, solidarita)
Člověk jako jedinec
- člověk jako osobnost
- důležité mezníky ve vývoji osobnosti
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady - typologie osobnosti, různá členění
základní charakteristika typologií osobnosti
-osobní potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka
citu, výrazovost)
- paměť a vnímání

- smyslové vnímání – smysly
- životní cíle, aspirace, plánování života
- hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,
radost, odpovědnost, solidarita)
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a Člověk jako jedinec
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat
- člověk jako osobnost
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
- důležité mezníky ve vývoji osobnosti
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
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význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní

8. ročník
předpoklady - typologie osobnosti, různá členění
základní charakteristika typologií osobnosti
-osobní potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka
citu, výrazovost)
- paměť a vnímání
- smyslové vnímání – smysly
- životní cíle, aspirace, plánování života
- hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,
radost, odpovědnost, solidarita)
- získá základní představu o znacích emocí a dostává tak Člověk jako jedinec
návod k vlastnímu sebepoznání
- člověk jako osobnost
- důležité mezníky ve vývoji osobnosti
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady - typologie osobnosti, různá členění
základní charakteristika typologií osobnosti
-osobní potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
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přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

8. ročník
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka
citu, výrazovost)
- paměť a vnímání
- smyslové vnímání – smysly
- životní cíle, aspirace, plánování života
- hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,
radost, odpovědnost, solidarita)
- vysvětlí pojem vjem, smysly a stručně je charakterizuje Člověk jako jedinec
a vysvětlí možnosti jiného úhlu vnímání
- člověk jako osobnost
- důležité mezníky ve vývoji osobnosti
- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
předpoklady - typologie osobnosti, různá členění
základní charakteristika typologií osobnosti
-osobní potenciál
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
posuzování druhých lidí
- osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka
citu, výrazovost)
- paměť a vnímání
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8. ročník

- smyslové vnímání – smysly
- životní cíle, aspirace, plánování života
- hledání smyslu lidského života (dobro, spokojenost,
radost, odpovědnost, solidarita)
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
Mezinárodní organizace, globální svět
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i
- evropská integrace – podstata, význam, výhody;
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
možných způsobů jejich uplatňování
Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.)
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy způsoby včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
- uvede některé významné mezinárodní organizace a
Mezinárodní organizace, globální svět
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam - evropská integrace – podstata, význam, výhody;
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi
Evropská unie a ČR
státy,
včetně
zajišťování
obrany
státu
a
účasti
v
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní
zahraničních
misích
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše
NATO, OSN aj.)
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné
obrany státu a účasti v zahraničních misích
globální problémy způsoby včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná Mezinárodní organizace, globální svět
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů jejich klady a zápory
- evropská integrace – podstata, význam, výhody;
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
globalizace, porovná jejich klady a zápory
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.)
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy způsoby včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení
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8. ročník

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
možné důsledky pro život lidstva
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů,
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme
vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru

Mezinárodní organizace, globální svět
- evropská integrace – podstata, význam, výhody;
Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.)
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy způsoby včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení
Mezinárodní organizace, globální svět
- evropská integrace – podstata, význam, výhody;
Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.)
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy způsoby včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení
Mezinárodní organizace, globální svět
- evropská integrace – podstata, význam, výhody;
Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.)
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy způsoby včetně válek a terorismu,
možnosti jejich řešení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, svoboda slova (i nebezpečí), pluralita názorů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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8. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na - rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech Člověk, stát a právo
příkladech porovná jejich znaky
porovná jejich znaky
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
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diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní Člověk, stát a právo
příkladech porovná jejich znaky
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
institucí
a
orgánů,
které
se
podílejí
na
správě
obcí,
krajů
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede a státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
obcí, krajů a státu
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
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9. ročník

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

- objasní výhody demokratického způsobu řízení státu
pro každodenní život občanů

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

- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů

- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
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VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

9. ročník

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu

- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
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VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

9. ročník

- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů –
vlastnictví, pracovní poměr, manželství

právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
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VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci

9. ročník
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících
občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě,
oprava či pronájem věci

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
uvědomuje si rizika jejich porušování

vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
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VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů

9. ročník

- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů

pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
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9. ročník

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin, uvede jejich příklady

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích

- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo
- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Člověk, stát a právo

263

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Výchova k občanství

9. ročník

korupčního jednání

- právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; význam a
formy voleb do zastupitelstev
- lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
- právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní - ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
- protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

-

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
- sociální rozvoj, pravidla komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
formy participace občanů v politickém životě
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
svoboda slova (i nebezpečí), pluralita názorů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
formy participace občanů v politickém životě
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-

-

9. ročník

principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
svoboda slova (i nebezpečí), pluralita názorů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
- lidské vztahy
princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
-tvorba mediálního sdělení
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5.11 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1
Povinný

6

Fyzika
Člověk a příroda
Charakteristika vyučovacího předmětu:
a) Charakteristika oblasti :
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována v povinných vyučovacích předmětech (oborech)
fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Vzdělávání v této oblasti směřuje k příležitosti poznávat přírodu jako
systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existence živých soustav, včetně
člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného
alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělání a kooperuje
především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk
a společnost, Člověk a
zdraví, Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
b) Charakteristika předmětu:
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně, v 7. a 8. ročníku
2 hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně.
Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, kmenové třídě nebo učebně informatiky. Žáci se řídí
pracovním řádem učeben.
Předmět vede žáky k pochopení přírodních dějů a jevů (tj. co se děje a proč se to děje) a jejich významu
pro člověka. Žáci se seznamují s fyzikálními zákony a s jejich uplatněním v technické praxi, osvojují si
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Fyzika
nejdůležitější fyzikální pojmy a veličiny. Předmět seznamuje žáky i s negativními vlivy techniky a technologií
na životní prostředí i společnost.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
 směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
 vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a
procesy
 vede k vytváření a ověřování hypotéz
 učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
 směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 frontální výuka s demonstračními pomůckami
 skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
 samostatné pozorování
 exkurze
Žáci jsou poučeni o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
 chemie: skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie, jaderné reakce, radioaktivita
 přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických
signálů (srdce – kardiostimulátor)
 zeměpis: magnetické póly Země (kompas), sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata :
 rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat
(VDO)
 rozvíjení dovedností a schopností (OSV)
 posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie,
klady a zápory jaderné energetiky (EV)
 komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
 evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a spotřeba
energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS)
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vzájemné respektování (MKV)
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně, v 7. a 8. ročníku 2
předmětu (specifické informace o předmětu hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Fyzika
Mezipředmětové vztahy










Matematika a její aplikace
Český jazyk a literatura
Chemie
Přírodopis
Hudební výchova
Zeměpis
Dějepis
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 k vyhledávání, třídění a propojování informací a k práci s různými zdroji informací (učebnice,
kompetence žáků
encyklopedie, internet, tabulky, tisk),
 k používání odborné terminologie,
 k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací a formulaci závěrů,
 k nalézání souvislostí mezi získanými daty.
Kompetence k řešení problémů:
Učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení
problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní:
Práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi. Učitel
vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě, tak, aby se vyjadřovali výstižně,
souvisle a logicky.
Kompetence sociální a personální:
Využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů.

268

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Název předmětu

Fyzika
Učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti.
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých
energetických zdrojů.
Učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná
čerpadla jako vytápění novostaveb).
Žák si uvědomuje svou spoluzodpovědnost za zachování životního prostředí.
Je si vědom svých práv a povinností.
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a
zařízeními.
Žák udržuje v pořádku své pracovní místo a svoje pomůcky, pracuje s měřidly a jednoduchými přístroji,
vypracovává domácí úkoly a laboratorní protokoly, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, dokáže si svoji práci naplánovat a zorganizovat
Fyzika

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa provádění fyzikálních pozorování a jednoduchých
experimentů
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
na konkrétním příkladu rozliší pojem látka a těleso
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
- rozliší skupenství, vyjmenuje některé vlastnosti
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se

Učivo
Stavba látek
- tělesa a látky, vlastnosti látek
Stavba látek
- tělesa a látky, vlastnosti látek
Částicové složení látek,
složení atomu
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F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

6. ročník
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí (Brownův pohyb, difuze)

(jádro, obal, proton, neutron a elektron)
pohyb částic

porozumí pojmu síla, gravitační síla
- určí vodorovný a svislý směr
- změří velikost působící síly pomocí siloměru

Síla
vzájemné působení těles
gravitační síla, gravitační pole

na pokusech pozná přitažlivé a odpudivé elektrické síly

Elektrické vlastnosti látek
- elektrická síla

ovládá značky a jednotky základních veličin
Měření fyzikálních veličin
- upevní si převádění jednotek délky, objemu, hmotnosti - soustava SI, pojem, značky
a času
- převody jednotek
- délka
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité
- objem
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
- hmotnost
- čas
- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
- teplota
hmotností a objemem při řešení praktických problémů - výpočet a měření hustoty
- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané
změně jeho teploty

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

7. ročník








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

Učivo
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F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-03 změří velikost působící síly
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici

7. ročník
- žák rozhodne, zda je dané těleso v klidu nebo v pohybu Pohyb tělesa
vzhledem k jinému tělesu
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh
- přímočarý a křivočarý pohyb
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného
pohybu těles
změří velikost působící síly
- používá s porozuměním vztah Fg=m.g

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

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů

využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení
praktických problémů

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
páce, pevné a volné kladce pro vysvětlení praktických
výslednici
situací
F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů

Síla, účinky síly
Gravitační síla, gravitační pole Země
přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností
tělesa
Skládání sil
výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
Síla, účinky síly
Gravitační síla, gravitační pole Země
přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností
tělesa
Skládání sil
výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
Newtonovy zákony – první, druhý (kvalitativně), třetí

Otáčivé účinky síly
páka
pevná kladka, volná kladka, kladkostroj
Deformační účinky síly
tlak, tlaková síla
vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy,
na niž síla působí
Třecí síla
smykové tření
ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
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7. ročník

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní

- objasní princip činnosti hydraulických zařízení
- objasní vznik hydrostatického tlaku v kapalinách
- používá s porozuměním vztah p=h.ρ.g
- objasní důsledky hydrostatického tlaku v praxi
- používá s porozuměním vztah Fvz=V. ρ.g
- porovnáním gravitační a vztlakové síly rozhodne o
chování tělesa
v kapalině
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
objasní existenci atmosférického tlaku
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických - uvede příklady využití přetlaku a podtlaku plynu v
problémů
uzavřené nádobě v praxi,
- barometry, barograf
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla
světla při řešení problémů a úloh
při řešení problémů a úloh

Mechanické vlastnosti kapalin
- Pascalův zákon, hydraulická zařízení
- hydrostatický tlak, účinky gravitační síly na kapalinu
- vztlaková síla, Archimédův zákon
- plování těles (stejnorodých, nestejnorodých)

Mechanické vlastnosti plynů
- atmosférický tlak
- Torricelliho pokus, měření atmosférického tlaku
- tlak plynu v uzavřené nádobě
Světelné jevy
- světelné zdroje, rychlost světla
- měsíční fáze, stín, zatmění Slunce a Měsíce
- odraz a lom světla
- rovinná a kulová zrcadla
- rozklad bílého světla hranolem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
– bezpečnost silničního provozu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- silniční doprava – rozložení nákladu – škody na komunikacích
– setrvačnost – bezpečnostní pásy
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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RVP výstupy
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem

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

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu

8. ročník

 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit,
kdy těleso ve fyzice práci koná
- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních
problémů a úloh
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
- vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek
-rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a
bude schopen uvést praktický příklad
-určí skupenské teplo tání u některých látek
- uvede, na čem závisí rychlost vypařování a teplota varu
kapaliny a důsledky v praxi
- objasní důsledky anomálie vody v přírodě a jeho
důsledky
- sestaví podle schématu elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu
- změří elektrický proud a napětí
- rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich
vlastností
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení
praktických problémů
- pozná zdroje zvuku
- seznámí se s funkcí ucha jako přijímače zvuku
- určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně
hlasitého zvuku na člověka

Učivo
Mechanická práce, výkon
-mechanická práce na jednoduchých strojích
Polohová a pohybová energie
- vzájemná přeměna polohové a pohybové energie
Vnitřní energie tělesa
- změna teploty, tepelná výměna, změna vnitřní
energie
Teplo
- měrná tepelná kapacita látek
- tepelná výměna prouděním
Změny skupenství
- tání a tuhnutí, skupenské teplo tání
- kapalnění a vypařování
- hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu
kapaliny

Elektrický obvod
- el. náboj, el. pole
- el. obvod
- el. vodiče a izolanty
- el. proud, jeho měření
- el. napětí, jeho měření
- el. odpor, Ohmův zákon
- el. práce, el. energie a výkon
Zvukové jevy
- zvukový rozruch
- šíření zvuku, tón
- ucho jako přijímač zvuku
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8. ročník

nadměrného hluku na životní prostředí

- odraz zvuku na překážce, ozvěna

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
- tepelná izolace- -šetření energií
-globální oteplování Země-skleníkový efekt
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
-změny skupenství
- předpověď počasí, voda
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zná praktické využití poznatků o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
- popíše funkci elektromotoru

Učivo
Elektromagnetické jevy
- magnetické pole cívky s el. proudem
- elektromagnet a jeho užití
- působení magnetického pole na cívku s proudem
- elektromotor
- elektromagnetická indukce
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého proudu
Střídavý proud
- popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu - vznik a měření
elektrické energie
- transformátor
- rozvodná elektrická síť
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
- elektrické spotřebiče v domácnosti
- ochrana před úrazem elektrickým proudem
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Fyzika

9. ročník

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu

- vyjmenuje využití diody a LED diody v praxi

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

- pozná zásady první pomoci při úrazu el. proudem

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností

- rozliší pokusně spojku a rozptylku
- vyjmenuje jednoduché optické přístroje a jejich
praktické využití
- používá s porozuměním pojem krátkozrakost a
dalekozrakost a způsob nápravy těchto očních vad
brýlemi
- seznámí se s optickými vlastnostmi oka
- objasní, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová
reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný
reaktor
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

- objasní pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet
kolem planet
- objasní jevy zatmění Slunce a Měsíce, měsíční fáze
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností

- první pomoc při úrazu el. proudem
Vedení el. proudu v polovodičích
- polovodiče typu N a P
- polovodičová dioda, tranzistor, využití
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
- elektrické spotřebiče v domácnosti
- ochrana před úrazem elektrickým proudem
- první pomoc při úrazu el. proudem
Světelné jevy a jejich využití
- lom světla
- čočky
- optické vlastnosti oka
- lupa a mikroskop
- dalekohledy
Jaderná energie
- radioaktivita
- využití jaderného záření
- štěpná reakce
- jaderný reaktor
- jaderná elektrárna
- ochrana před radioaktivním zářením
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Vesmír
- sluneční soustava
- hvězdy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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5.12 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie
Člověk a příroda
Vzdělávání v předmětu chemie:
 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
 vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických
látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
 učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické
jevy
 učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
 učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a
dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
 nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
 práce ve skupinách
 demonstrační pokusy
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami.
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou.
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených
pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části
s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Chemie
rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty).
Předmětem prolínají průřezová témata , důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví
(Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost
za stav životního prostředí (Environmentální výchova, Myšlení v evropských a globálních souvislostech).
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.








Chemie

Matematika a její aplikace
Výchova k občanství
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek,
kompetence žáků
jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí
mezi jevy a jejich vysvětlení
 vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
 dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a
pokusů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
 předkládá problémové situace související s učivem chemie
 dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
 dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
 vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
 vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich
chemické podstaty
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Název předmětu

Chemie



klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Kompetence komunikativní:
Učitel:
 vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
 podněcuje žáky k argumentaci
 zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 podněcuje žáky ke smysluplné diskusi
 vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
Kompetence občanské:
Učitel:
 společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální
problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
 vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první
pomoc)
Kompetence pracovní:
Učitel:
 vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
 vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých a ochrany životního prostředí
 zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník



Kompetence k učení
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Chemie

8. ročník







RVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

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

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
příklady oddělování složek v praxi

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

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- definuje chemii jako přírodní vědu
- zná využití ch. poznatků, ch. výroby, některé užší ch.
obory
- pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými
zatím pracovat nesmí
objasní nejefektivnější jednání, na
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek
- rozlišuje fyzikální tělesa a látky, jejich vlastnosti
- pozná skupenství látek a jejich přeměny
rozliší fyzikální a chemický děj, uvede
příklady
- umí rozlišit směs a složku směsi
- rozlišuje a uvádí příklady směsí v různých skupenstvích
- vysvětlí a rozliší směs stejnorodou a různorodou
- rozliší a pojmenuje druhy různorodých směsí
- ví, co je roztok, zná rozpouštědla, vysvětlí pojmy
nasycený, nenasycený, koncentrovaný a zředěný roztok
- vypočítá hmotnostní zlomek roztoku látky, umí jej
přepočítat na procentuální koncentraci
- zná různé metody oddělování složek směsí, vysvětlí
jejich princip, provede filtraci
- zná hodnot fyz. veličin: teplota tání a varu, hustota
- ví, co je hydrosféra (%), obsah vody v lidském těle (%)

Učivo
Chemie jako přírodní věda

Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Směsi
Chemické reakce

Směsi
Roztoky

Voda
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Chemie

8. ročník

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

- pojmenuje skupenství vody
- vysvětlí koloběh vody v přírodě
- vysvětlí rozdíl mezi měkkou a tvrdou vodou
- ví, co je voda minerální, spoji s lázeňskými městy ČR
- rozliší vodu podle čistoty a nároků na použití –
destilovaná, pitná, užitková a odpadní
- zná princip výroby pitné vody a čištění odpadní vody
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu - ví, co je atmosféra
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
- zná procentuální obsah plynů ve vzduchu
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace - vysvětlí význam vzduchu jako průmyslové suroviny
znečištění
- ví, jak se zpracovává vzduch
- zná způsob uchovávání plynů a barevné značení
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve
- zná části atomu, umístění částic a jejich náboj
správných souvislostech
- zná pojem valenční vrstva, valenční elektrony
- vysvětlí pojem: prvek,
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech - zná značky prvků, jejich české názvy( Ag, Al, Au, Br, C,
Ca, Cl, Cr, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, N, Na, Ne,
O, P, Pb, Pt, S, Si, Sn, Ar, As, B, Ba, Cd, Co, Ge, Kr, Ni, Os,
Rn, Sb, Sr, Ti, U, V, W, Zn, Mo)
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických - zná rozdíl mezi atomem a molekulou
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických zná podstatu ch. vazby a její vznik
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
- vysvětlí princip vazby iontové a kovalentní
využívání
- vyhledá v per. tabulce hodnoty elektronegativit a určí
charakter vazby
- vysvětlí princip kovové vazby
vysvětlí rozdíl mezi prvkem, molekulou a sloučeninou
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
- zná autora per. tabulky
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a - umí periodický zákon
usuzuje na jejich možné vlastnosti
- zná rozdíl mezi skupinou a periodou
- orientuje se v PT, vyhledává prvky
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
- kovy - vlastnosti, výskyt, výroby, využití kovů (Fe, Al,
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a Cu, Zn, Ag, Au)
usuzuje na jejich možné vlastnosti
- alkalické kovy – vlastnosti, využití, výroba (Li, Na, K, Rb,
Cs, Fr)

Vzduch

ČÁSTICKÉVÉ SLOŽENÍ LÁTEK
Značky prvků

Chemická vazba
Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků

Významné prvky
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Chemie

8. ročník

- další kovy – Ge, Sn, Pb
- nekovy – vlastnosti, výroby, využití (H, halogeny)
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických - vysvětlí pojem ch. reakce, rozliší ch. slučování a rozklad
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických - rozliší reaktanty a produkty ch. reakce
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
- zná zákon zachování hmotnosti
využívání
- ví, co jsou stechiometrické koeficienty
- zapíše a vyrovná jednoduchou ch. rovnici
s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo
produktu
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
- zná pojem oxidační číslo, jeho význam, hodnoty, umí
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí jej zapsat
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
- zná pravidla názvosloví halogenidů, umí tvořit vzorce a
životní prostředí
názvy
- kyslík – zná vlastnosti, výrobu a použití
- zná pravidla názvosloví oxidů, tvoří vzorce a názvy
- síra – zná vlastnosti, využití, zná sulfan – vlastnosti,
využití
- zná pravidla názvosloví sulfidů, tvoří vzorce a názvy
další významné nekovy – C, Si, N, P –
formy, vlastnosti, využití, důležité
sloučeniny
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
- zná vlastnosti a využití SO2, N2O, NO, NO2, SiO2, CaO,
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí CO2, CO, Al2O3, Fe3O4, Fe2O3
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
- zná pojmy kyselinotvorný a zásadotvorný oxid, jejich
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim příklady
lze předcházet
- ví, čím je způsobeno kyselé, zásadité a neutrální
prostředí
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede - zná pojem indikátor, uvede příklady
- zná stupnici pH, její rozmezí pro jednotlivá prostředí
příklady uplatňování neutralizace v praxi
- zná bezkyslíkaté kyseliny, jejich vzorce, vlastnosti,
výroby, využití – HF, HCl, HBr, HI, KCN, H2S

Chemické reakce

Halogenidy
Oxidy
Sulfidy

Oxidy

Oxidy

Významné oxidy
Kyseliny
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Chemie

8. ročník

- zná kyslíkaté kyseliny, jejich vzorce, vlastnosti, výroby,
využití – H2SO4, HNO3, H2SO3, H2CO3, H3PO4
- umí tvořit vzorce a názvy dalších kyselin
CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických - zná pravidla názvosloví hydroxidů, tvoří vzorce a názvy Hydroxidy
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických - zná vlastnosti, výroby, využití – NaOH, KOH, Ca(OH)2,
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
NH4OH
využívání
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně)
Neutralizace
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim ze zadání konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a
lze předcházet
vzorce produktů
zná příklady užití neutralizace v praxi
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
umí vysvětlit pojem sůl
Soli
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí zná pravidla názvosloví solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
životní prostředí
zná vybrané metody přípravy solí
zná příklady použití solí z praxe - hnojiva, stavební
pojiva, modrá skalice, vápenec
zná chemický princip výroby páleného vápna a
hašeného vápna
zná princip tvrdnutí malty
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
– základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
– osobní zodpovědnost při práci s deriváty uhlovodíků (rozpouštědla, ředidla, barvy)
– poškození zdraví užíváním alkohol. nápojů, nebezpečí vzniku závislosti na alkoholu
– osobní zodpovědnost při práci s acetonem (karcin. látka)
– osobní zodpovědnost za svoji výživu, nadměrný příjem cukru
– plasty v odpadech, význam recyklace
– osobní zodpovědnost při nakládání s použitými plasty
– osobní zodpovědnost při práci s chemickými látkami v domácnosti, zaměstnání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– zneč. živ. prostředí (a odpadních vod) org. rozp. a řed.,
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8. ročník

znež. živ. prostř. v chem. výrobách
poškození ozónové vrstvy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
– poškození ozónové vrstvy jako globální problém lidstva
– plasty jako globální problém lidstva
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
– zákony o výrobě, prodeji a užívání alkohol. nápojů
– zákony a předpisy o odpadech, recyklaci plastů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
– výsledky průzkumu KHS o užívání alkohol. nápoj nezletilými, vlastní anketa ve třídě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
– nakládání se zbytky org. rozp., acetonu aj.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
– stav tropických deštných pralesů
Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných - zná a vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační a
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi redukční činidlo, uvede příklady
- určí ox. číslo prvku ve sloučenině
- rozliší redoxní reakci od ostatních
- upraví jednoduchou redoxní rovnici
- zná princip elektrolýzy a využití v praxi
- rozdělí kovy na ušlechtilé a neušlechtilé

Učivo
Redoxní reakce
Závěrečné opakování
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- zná princip a využití galvanického článku a
akumulátoru
- vysvětlí pojem koroze, zná její účinky a projevy na
kovech (Fe, Al, Zn, Cu, Ag) a jiných materiálech, zná
možnosti ochrany proti korozi
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky - zná a vypočítá veličiny molární hmotnost, látkové
roztok daného složení
množství a koncentrace
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona - zná definici 1 molu
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky - zná objem 1 molu plynu
nebo produktu
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů - vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a endotermickou
na řešení modelových situací z praxe
reakcí
- zná bezpečnost při použití hořlavin, typy hasicích
přístrojů, jejich použití a omezení
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

- definuje rychlost ch. reakce
- zná podmínky srážkové teorie
- zná faktory ovlivňující rychlost ch. reakce
- zná účinky katalyzátorů, využití a příklady
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
- zná čtyřvaznost uhlíku, schopnost tvořit řetězce
jejich zdroje, vlastnosti a použití
- zná pojem uhlovodíky – nasycené, nenasycené – jejich
řetězce – otevřené, uzavřené
- zná typy užívaných vzorců, vysvětlí, co vyjadřují
CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
- vyjmenuje homologickou řadu alkanů (C1 – C10)
jejich zdroje, vlastnosti a použití
- zná vlastnosti a využití alkanů, cykloalkanů, alkenů,
alkynů a arenů – umí zapsat jejich strukturní vzorce a
odvodit názvy
- zná vzorec, vlastnosti a využití methanu, ethenu,
ethynu, benzenu, naftalenu
- zná pojem hydrogenace a dehydrogenace
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a
- umí popsat složení, těžbu, vlastnosti a zpracování ropy,
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady zemního plynu a uhlí
produktů průmyslového zpracování ropy
- zná pojmy frakční destilace, karbonizace a jejich
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných produkty

Chemické výpočty
Závěrečné opakování

Chemické výpočty
Energie
Rychlost chemických reakcí
Závěrečné opakování
Energie
Rychlost chemických reakcí
Závěrečné opakování
Organická chemie
Uhlovodíky
Závěrečné opakování
Uhlovodíky
Závěrečné opakování

Zdroje uhlovodíků
Paliva
Závěrečné opakování
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9. ročník

surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi - zná výhody, nevýhody a příklady plynných paliv
- zná možnosti výroby benzínu
- vysvětli pojem krakování. Oktanové číslo a ví, co vzniká
spalováním benzínu
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový
jejich zdroje, vlastnosti a použití
zbytek
umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků
umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede zná význam freonů
jejich zdroje, vlastnosti a použití
zná vlastnosti a užití teflonu
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede zná vzorec, význam, užití metanolu, etanolu, glycerolu,
jejich zdroje, vlastnosti a použití
fenolu
zná pojem vícesytný alkohol
umí vysvětlit rozdíl líh (etanol) - denaturovaný líh
zná podstatu alkoholového kvašení
zná princip výroby destilátů
zná důsledky působení metanolu a etanolu na člověka
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede zná vzorec, význam, užití formaldehydu, acetaldehydu,
jejich zdroje, vlastnosti a použití
acetonu
zná karcinogenní účinky formaldehydu a acetonu
zná pravidla bezpečné práce
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede zná vzorec, význam, užití kys. mravenčí, kys. octové
jejich zdroje, vlastnosti a použití
zná pojmy vyšší kyseliny, aminokyseliny
umí zapsat obecné schéma neutralizace karb. kyseliny a
obecné schéma esterifikace
rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny
CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a
zná rovnici a podmínky fotosyntézy
produktech fotosyntézy a koncových produktů
zná rozdělení sacharidů (mono-, oligo-, oly-)
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, zná obecné vlastnosti mono- a polysacharidů
sacharidů.
umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob,
glykogen, celulózu, zná jejich výskyt a význam
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní
zná podstatu diabetes
fotosyntézu
rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,

Deriváty uhlovodíků
Závěrečné opakování

Halogenderiváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly
Závěrečné opakování

Karbonylové sloučeniny
Závěrečné opakování

Karboxylové kyseliny
Závěrečné opakování

přírodní sloučeniny
sacharidy
tuky
bílkoviny
Závěrečné opakování
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sacharidů a vitaminů
rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných zná schéma rovnice vzniku tuků
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu
umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a
saponátů a vliv na životní prostředí
- zná pojem, denaturace
rozdělí zdroje bílkovin na rostlinné a živočišné, uvede
příklady
umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin
zná význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D, E
zná zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě
zná zásady zdravé výživy
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
Biokatalyzátory
sacharidů a vitaminů
- zná jejich vliv na organismy a jejich metabolismus
- zná pojem biotechnologie
- zná význam vitamínů, rozdělí podle rozpustnosti ve
vodě a v tucích
- vysvětlí pojmy avitaminóza, hypervitaminóza a
hypovitaminóza
zná význam a zdroje hormonů, uvede příklady
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
zná významné chemické závody v ČR
modelových příkladech havárie s únikem
zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami
nebezpečných látek
běžně užívanými v domácnosti - lepidla, barvy, laky,
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících čistící prostředky, ředidla atd.
zná pojmy léčiva, antipyretika, analgetika, drogy,
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
doping, pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy,
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných karcinogeny
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich
požívání
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
- zná běžně užívané stavební materiály a pojiva
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka
umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním
materiálem z hlediska užitných vlastností a vlivu na
životní prostředí

Biokatalyzátory
Závěrečné opakování

Člověk a chemie

Závěrečné opakování
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CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a
zdraví člověka

9. ročník
příklady a jejich zdroje
Chemie v životě člověka
- zná účinky a zneužití drog
- rozdělí drogy na přírodní a umělé, uvede příklady
- zná účinky, zneužití a příklady otravných látek – dusivé, Závěrečné opakování
zpuchýřující, nervově paralytické
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5.13 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
1
Povinný

7

Přírodopis

Člověk a příroda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět přírodopisu je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.
Ve všech
ročnících jsou vyučovány 2 hodiny týdně. Předmět je vyučován v samostatné učebně přírodopisu.
Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny.
Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům. Podporuje vytváření
otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Učí aplikovat přírodovědné poznatky v
praktickém životě. Vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti
člověka na přírodních zdrojích. Seznamuje žáka se stavbou živých organismů.
Mezi formy a metody práce se využívá frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová
práce s využitím přírodnin, pracovních listů a odborné literatury, dále přírodovědecké vycházky s
pozorováním a krátkodobé projekty.
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty: chemie – ochrana životního prostředí, fyziky
– fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak, zeměpis – rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, Národní
parky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět přírodopisu je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6. ročníku 2 hodiny
předmětu (specifické informace o předmětu týdně. V 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Přírodopis
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Název předmětu
Mezipředmětové vztahy

Přírodopis













Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Zeměpis
Dějepis
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Matematika a její aplikace
Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Sportovní a pohybové aktivity
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 vyhledávání, třídění a propojování informací
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 správné používání odborné terminologie
kompetence žáků
 k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
 k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů:
 úkoly jsou zadávány způsobem, který umožňuje více postupů
 při plnění úkolů žáci sami vymezí problém, přemýšlí o něm, hledají informace pro jeho řešení,
docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta
Kompetence komunikativní:
 komunikují na odpovídající úrovni
 respektují názory druhých
 účinně se zapojují do diskuze
 je umožněna prezentace práce žáků vedoucí ke zhodnocení své práce, reagování na hodnocení
ostatních, argumentování, přijetí kritiky
Kompetence sociální a personální:
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
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Název předmětu

Přírodopis



v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Kompetence občanské:
 respektují názory ostatních
 chápou práva a povinnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i
zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní:
 dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s mikroskopickými preparáty a s živými
přírodninami
 umí si organizovat práci, navrhnout postup a časový rozvrh
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy,
uvede příklady rozmanitosti přírody

RVP výstupy
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, popíše buňku, vysvětlí funkci organel
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopiský preparát
P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel mnohobuněčným organismem, uvede příklady
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus

Učivo
Uspořádání živého světa

Buňka

Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost
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6. ročník

rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy
do říší a nižších taxonomických jednotek
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí

vymezí základní projevy života, uvede jejich význam
dokáže roztřídit organismy do říší
pochopit rozdíl mezi bakterií a virem
na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy
producent, konzument, reducent
pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním
řetězci
zná význam řas a vybrané zástupce

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

vysvětlí vývoj rostlin
dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
zná příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce
nahosemenných rostlin
zná význam lesa a způsoby jeho ochrany

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté umí vysvětlit rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin
houby s plodnicemi a porovná je podle
umí popsat jednotlivé části hub
charakteristických znaků
zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi
parazitem a symbiózou
pozná /i s pomocí atlasu/ naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby

Projevy života: fotosyntéza, dýchání, výživa, růst,
rozmnožování, dráždivost, vývin
Třídění organismů
Viry a bakterie
Jednobuněčné organismy:
- rostliny
- houby
- živočichové
Mnohobuněčné organismy:
- nižší rostliny
Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš
Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné
Mechorosty
Kapraďorosty – plavuně, přesličky
Kapradiny
Nahosemenné rostliny
- houby
- lišejníky

Projevy života: fotosyntéza, dýchání, výživa, růst,
rozmnožování, dráždivost, vývin
Třídění organismů
Viry a bakterie
Jednobuněčné organismy:
- rostliny
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P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému

6. ročník
vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin
pozná lišejník zeměpisný

- houby
- živočichové
Mnohobuněčné organismy:
- nižší rostliny

popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky
rozlišuje vnitřní a vnější parazity

- nižší živočichové /bezobratlí/
žahavci
ploštěnci
hlístice

podle charakteristických znaků rozlišuje plže, mlže,
hlavonožce
pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
rozlišuje vodní a suchozemské druhy
pozná vybrané zástupce /hlemýžď, páskovka, škeble,
srdcovka, sépie/
zná jejich význam a postavení v přírodě
popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů
vysvětlí význam žížaly v přírodě

měkkýši

kroužkovci
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prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

6. ročník
dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakteristických znaků
uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový
příklad hmyzu
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a
epidemiologických druhů hmyzu
pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska
vysvětlí význam a zásady třídění organismů
zná jednotlivé taxonomické jednotky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

měkkýši

členovci
- pavoukovci
- korýši
- hmyz

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
rozmanitosti přírody, probudit citový vztah
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
pandemie nemocí, očkování, problémy 3. světa
– revoluční objev antibiotik, problém rezistence bakterií vůči antibiotikům
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
– neléčit virová onemocnění antibiotiky
potravní řetězec,
zachování rovnováhy
– význam lesa, ubývání lesních porostů, emise, imise
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
symbióza, lišejníky jako indikátory čistoty, ovzduší
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
– základní hygienické návyky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
EV – narušení přírodní rovnováhy, přemnožené druhy hmyzu - důsledky
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Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí vývoj rostlin
dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
zná příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami
vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla
/kořen, stonek, list, květ, plod/
pochopí význam charakteristických znaků pro určování
rostlin

RVP výstupy
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a chápe
vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišujeme nejznámější mořské a sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
potravě člověka
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
pozná vybrané zástupce obojživelníků
orgánů
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
pozná vybrané zástupce plazů
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do

Učivo
Ekosystém les

Stavba rostlinného těla

Ekosystém louka

opakování

Strunatci: podkmen obratlovci
třídy – kruhoústí
- paryby
- ryby
- obojživelníci
- plazi
- Ptáci
- savci
opakování
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hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

7. ročník
seznámí se s exotickými druhy plazů a možností jejich
chovu v teráriích
zná význam plazů v potravním řetězci

chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich
přizpůsobení k letu
pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků
rozdělit do nejznámějších řádů /pěvci, dravci, hrabaví,
atd./ - přizpůsobení prostředí
zná zástupce tažných a přezimujících ptáků
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rozliší podle morfologických znaků základní čeledi
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým rostlin
orgánům
zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých roztřídit
vysvětlí význam lučních porostů
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a
zná příklady a využití kulturních plodin
vztahů v rostlině jako celku
pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní smlouvy o rybolovu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– zamořené vodní plochy, ekologické havárie
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
– ptačí krmítka, co je vhodné?
– chov andulek, papoušků
– význam lesa, ochrana lesů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Krytosemenné rostliny
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7. ročník

EV – umělé ekosystémy, zásahy člověka
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních - umí zařadit člověka do systému živočišné říše,
fylogeneze člověka
- orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
- zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
vztahy

Učivo
Biologie člověka
fylogeneze a ontogeneze člověka
- lidské rasy

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří

objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do
stáří

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
- aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a
jiném poškození těla

Biologie člověka
- anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí,
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti
Biologie člověka
vývoj nového jedince – předporodní porodní
poporodní období
První pomoc
- nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky,
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí;
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie

- objasní význam zdravého způsobu života - zná
nebezpečí přenosu pohlavních chorob
- vysvětlí vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka

Člověk a zdraví
- životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a
životního stylu na zdraví člověka
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8. ročník
- popíše návykové látky a jejich nebezpečí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rasy, národnostní menšiny
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
– tolerance k odlišnostem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
-hladomor, problémy zemí třetího světa, přístup k pitné vodě
– pandemie AIDS
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– znečištěné ovzduší, exhalace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
– využití médií, stav ovzduší, varování – špatné rozptylové podmínky, pylové zpravodajství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
– pitný režim, ochrana vodních zdrojů – udržitelný rozvoj
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a - vysvětlí vývoj Země
trvání života
- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
- stručně popíše stavbu zemského tělesa
- rozdělí zemskou kůru

Učivo
Vznik, vývoj a stavba Země
- vznik a vývoj vesmíru,
- Země – vznik a vývoj, stavba
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9. ročník

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek

vyjmenuje prvky nacházející se v přírodě
- zvládne vyjmenovat základní minerály
- vyjmenuje a vysvětlí fyzikální a chemickévlastnosti minerálů s použitím určovacích pomůcek
dokáže rozlišovat pojmy minerál x hornina
- zná horniny v blízkém okolí a dokáže je určit
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
i oběhu vody
dokáže vyjmenovat rozdíly mezi vnitřními a vnějšími
geologickými jevy
- stručně popíše horotvornou činnost – vrásnění
P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro
- porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy,
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
naší přírodě
P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle - rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
charakteristických znaků
- stručně popíše geologický vývoj na území ČR
- zná místa na území ČR s nejstaršími horninami

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi

- ukáže na mapě a orientuje se v základních jednotkách
Českého masivu a Západních Karpat (subpronvincie)
• uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi různých
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy,
jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před
nimi
pojmenuje negativní zásahy člověk na životní prostředí
zná možné druhy alternativních zdrojů energie

Nerosty
- vznik minerálů, fyzikální a chemické vlastnosti
- princip a vlastnosti krystalu
- praktický význam a využití zástupců
- poznávání zástupců
Horniny
- rozdělení, základní charakteristika
- základní vlastnosti, místo nálezu těžby, použití

Utváření zemského povrchu
- vnitřní a vnější geologické děje
- důsledky a příčiny těchto dějů
Půdy
– složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin,
její hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a
příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace

Vznik a vývoj života
- geologická období – prahory, prvohory, druhohory,
třetihory a čtvrtohory
Vznik života a typických organismů- adaptace
- vývoj a charakteristika české kotliny
- geologická stavba území ČR – Český masív a Západní
Karpaty

- zná významně chráněná místa v ČR (NP a CHKO)
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - aplikuje praktické metody poznávání přírody
Úvod do ekologie
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování - základní ekologické pojmy
základě příkladu základní princip existence živých a
při poznávání živé a neživé přírody
- životní prostředí člověka
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9. ročník

neživých složek ekosystému

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na
zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
poznatky, a vytvoří si celkový náhled na geografické
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a
učivo
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady i ochranu před nimi
P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému

- podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a
teploty prostředí pro život, ochrana a využití
přírodních zdrojů,
- význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka
- mimořádné události způsobené přírodními vlivy –
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny,
náledí) a ochrana před nimi
- negativní zásahy člověka na přírodu
- alternativní zdroje, nevyčerpatelné zdroje
- chráněné území v ČR a Evropě
Praktické poznávání přírody
- praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů,
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
- významní biologové a jejich objevy

opakování
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Přírodopis

9. ročník

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
– stav přírody, ochrana, předpoklad vývoje
– stav životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
– poloha Země ve Sluneční soustavě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
– zdroj informací, obrazových materiálů, aktuality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– vliv hospodářství na životní prostředí - těžba, průmyslové závody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
– vytvoření názoru na stav hospodářství
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
– vliv zemětřesení na stav půdy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
– život v regionu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
– postavení oblasti v rámci regionu, evropská spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
–problémy místní oblasti
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5.14 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Zeměpis
Člověk a příroda
Obsahovéa organizační vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7. a 9. ročníku
dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jednu hodinu týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád učebny
zeměpisu je nedílným vybavením učebny, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka závazné.
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 kritického myšlení a logického uvažování
 aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce 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
 projekty
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
 chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
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Název předmětu

Zeměpis








Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
dějepis: kultura národů, historie států,…
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy
demokracie
OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí;
mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty,
postoje
EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality;
stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
EGS: objevování Evropy, světa
MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity
V 6., 7. a 9. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jednu hodinu týdně.











Zeměpis (Geografie)
Matematika a její aplikace
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Český jazyk a literatura
Dějepis
Výtvarná výchova

302

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Název předmětu

Zeměpis






Informační a komunikační technologie
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
žáci
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do
kompetence žáků
širších celků, nalézají souvislosti
 získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
 poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
učitel
 vede k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
 nabádá k používání odborné terminologie
 ukazuje nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
 vede využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence k řešení problémů:
žáci
 jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech
řešení
 žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel
 vede k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
 k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
 podněcuje k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
 k odpovědím na otevřené otázky
Kompetence komunikativní:
žáci
 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně
v písemném i ústním projevu
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Název předmětu

Zeměpis



se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

učitel



vede ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné
komunikace
 k naslouchání a respektování názorů druhých
 k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v
písemné i mluvené podobě
Kompetence sociální a personální:
žáci
 spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy,
pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Učitel
 k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
 k ochotě pomoci a o pomoc požádat
 vytváří kritéria hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
 dodržuje dohodnuté kvality, postupů, termínů
 vede k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním
měřítku
Kompetence občanské:
žáci
 respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
 se rozhodují zodpovědně podle dané situace
 chápou základní enviromentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí,
jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
Učitel
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 nabádá pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
 vede k tomu, aby brali ohled na druhé
 umožňuje vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
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Název předmětu

Zeměpis

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Kompetence pracovní:
žáci
 jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
 jsou vedeni k efektivní práci
Učitel
 vede dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
 požaduje vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
Oblast je posílena 1 disponibilní hodinou v 9. ročníku Zeměpis.

Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
-zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční
sluneční soustavy
soustavy objasní - aplikuje poznatky o vesmíru a o
sluneční soustavě v pohledu na zemské těleso
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy - používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, planety Země
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a - orientuje se v přírodě podle Slunce
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
- hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a
podstatnými prostorovými složkami v krajině
oběhu Země kolem Slunce vysvětlí délku trvání dnů a
nocí na Zemi a pravidelné střídání ročních období
- vysvětlí podstatu polárního dne a noci
- dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní

Učivo
- postavení Země ve vesmíru
- planety sluneční soustavy
Země jako vesmírné těleso světový čas, časová pásma,
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci,
střídání ročních období
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Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

6. ročník
rovnodennosti, zimním a letním slunovratu v praxi
- používá zeměpisnou síť a s pomocí
zeměpisných souřadnic určuje na glóbusu i mapě
absolutní (matematickou) geografickou polohu
jednotlivých lokalit na Zemi

geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko
glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky,
zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v
zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a map,
orientace plánů a map vzhledem ke světovým
stranám;
- praktická cvičení a aplikace s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i elektronické
podobě
geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko
glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky,
zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v
zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a map,
orientace plánů a map vzhledem ke světovým
stranám;
- praktická cvičení a aplikace s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i elektronické
podobě
- různé druhy plánů a map, jejich měřítko
- obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis a
vysvětlivky (mapový klíč)
- orientace plánu a mapy vzhledem ke světovým
stranám
- přepočet vzdáleností
- práce s atlasem
hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy:
symboly, smluvené značky, vysvětlivky; statistická data
a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní informační
geografická média a zdroje dat

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace
a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů
- používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

- používá různé druhy map, umí je orientovat,
přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek
- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy
v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině
- používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
- vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální)
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v
konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a
hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro
vytváření postojů k okolnímu světu
- cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky
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6. ročník

a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad
vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché
panoramatické náčrtky krajiny, situační plány,
schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů a ukazatelů
vysvětlí
pojem
krajinná
sféra
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková
- krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
- rozpoznává souvislosti mezi jednotlivými složkami
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové krajinné sféry
- význam jednotlivých přírodních složek na Zemi
- objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v
- systém přírodní sféry na planetární úrovni –
- posuzuje zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
působení endogenních a exogenních činitelů a lidských výškové stupně
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
činností
systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
s
porozuměním
pracuje
s
pojmy:počasí,
podnebí,
oblasti
život lidí a organismů
meteorologické prvky, celkový oběh vzduchu v
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
atmosféře
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
- vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
porovnává je
povrchu
- pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
svého bydliště
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
- seznámí se s rozložením vody na Zemi
lidskou společnost
- porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře,
pohyby mořské vody, vodní toky, ledovce,
podpovrchová voda, bezodtokové oblasti, jezera,
bažiny, umělé vodní nádrže
- popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich
hospodářské využití, rozumí pojmům mateční hornina,
humus, eroze půdy
- vysvětlí význam, využití a ochranu půdy,
- vymezí geografická šířková pásma na Zemi
- seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
- určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární - krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
oblasti
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
lokalizaci regionů světa
- uvede význam Arktidy a Antarktidy
- význam jednotlivých přírodních složek na Zemi
- ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny

307

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Zeměpis
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

6. ročník
-seznámí se s globálními problémy, které těmto
oblastem hrozí
-posoudí význam mezinárodní politické a vědecké
spolupráce při výzkumu a využívání polárních oblastí

- systém přírodní sféry na planetární úrovni –
geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
výškové stupně
systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní
oblasti

- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí
poznatky, a vytvoří si celkový náhled na geografické
učivo

- opakování

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní
pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu živelních pohrom v modelových situacích
ve volné přírodě v krajině, uplatňuje v modelových
situacích zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
snímky z kosmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
komunikace, naslouchání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
důsledky pohybů Země pro život lidí na světě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
otázka vlastního názoru na tvar, pohyby Země v minulosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce při měření, výpočtech
týmová spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
pohled na svět, ve kterém žiji
oteplování, mezinárodní spolupráce a výzkum
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6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
– klimatické změny, ekosystémy, význam vody, kvalita ovzduší, podmínky pro život
– propojení složek přírodní sféry, oteplování, rozšiřování pouští
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zájem o okolí, rozvoj kritického myšlení, řešení problémů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
– klimatické změny, podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
spolupráce mezi národy
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných
makroregionů světa a vybraných (modelových) států
- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako
kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů
světa
- vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a

Učivo
Zeměpis světadílů a oceánů
Zeměpis světadílů – polární oblasti poloha, rozloha,
členitost pobřeží, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo,
přírodní zdroje, věda
Oceánie a světový oceán - poloha, rozloha, členitost
pobřeží, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní
zdroje, obyvatelstvo a hospodářství
Zeměpis světadílů
- jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních
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7. ročník
významná města
- seznámí se s mezinárodními organizacemi
- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní
oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní
oblasti
- vybrané modelové přírodní, společenské, politické,
hospodářské a environmentální problémy, možnosti
jejich řešení
Afrika, Amerika, Asie, Austrálie
- poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje,
obyvatelstvo a hospodářství
- opakování

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí
poznatky, a vytvoří si celkový náhled na geografické
učivo

Zeměpis světadílů a oceánů
Zeměpis světadílů – polární oblasti poloha, rozloha,
členitost pobřeží, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo,
přírodní zdroje, věda
Oceánie a světový oceán - poloha, rozloha, členitost
pobřeží, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní
zdroje, obyvatelstvo a hospodářství
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7. ročník
Zeměpis světadílů
- jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních
a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní
oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní
oblasti
- vybrané modelové přírodní, společenské, politické,
hospodářské a environmentální problémy, možnosti
jejich řešení
Afrika, Amerika, Asie, Austrálie
- poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje,
obyvatelstvo a hospodářství
- opakování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
využívání přírodních zdrojů – vyčerpatelnost, životní podmínky pro osídlení, možnost ohrožení podmínek pro život, stav životního prostředí, další vývoj
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
mezinárodní spolupráce, globalizace – nadnárodní firmy, možnost života v jiných státech
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- aktuality, zdroj informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
tolerance, rasismus, xenofobie, diskriminace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
– demokratický způsob řešení konfliktů, mezilidské vztahy, řešení problémů, poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
dodržování lidských práv a svobod, forma vlády
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník



Kompetence k učení
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8. ročník







Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává pojmy, s kterými se seznámí
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
- vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a
významná města
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
- seznámí se s mezinárodními organizacemi
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
- provede porovnání jednotlivých regionů
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
vybraných makroregionů světa a vybraných
zásadních změn v nich
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech - porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu,
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské
poměry,
zásadních změn v nich
- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi,
- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků,
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších
aglomerací

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní

Učivo
Evropa
- přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní
oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní
oblasti)
- vybrané modelové přírodní, společenské, politické,
hospodářské a environmentální problémy Evropy
- možnosti jejich řešení

společenské, sídelní a hospodářské poměry
současného světa

- obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a
kvalitativní geografické, demografické hospodářské a
kulturní charakteristiky
- určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství
- světové hospodářství – sektorová a odvětvová
struktura, územní dělba práce, ukazatelé
hospodářského rozvoje a životní úrovně
- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu
- globalizační společenské, politické a hospodářské
- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a
světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby hospodářské poměry současného světa, sídelní
a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných
systémy, urbanizace, suburbanizace
příkladech mozaiku multikulturního světa
- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
- regionální společenské, politické a hospodářské
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geografické znaky sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech

8. ročník

lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické
znaky sídel
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové a energetické zdroje
- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských aktivit
- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa
na základě podobných a odlišných znaků
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní
aktuální geopolitické změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
o možných důsledcích a hledá řešení národnostních a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a náboženských konfliktů ve světě
světovém kontextu
- uvede příklady nejvýznamnějších politických,
vojenských a hospodářských seskupení
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást
- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech
příkladech specifické znaky a funkce krajin
specifické znaky a funkce krajin
- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
hlavních ekosystémů (biomů)
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na rizika přírodních a společenských vlivů na životní
prostředí
životní prostředí
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává poznatky, a vytvoří si celkový náhled na geografické
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
učivo
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a

útvary – porovnávací kritéria: národní a
mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti,
kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní
hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a
hospodářská seskupení (integrace) států; geopolitické
procesy, hlavní světová konfliktní ohniska

globální problémy současného světa

krajina
– přírodní a společenské prostředí, typy krajin
- vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a
rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické
a environmentální problémy lidstva

opakování geografického učiva na základní škole
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8. ročník

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace
států světa na základě podobných a odlišných znaků
Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
stav životního prostředí, vztah k přírodě, vliv hospodářství na krajinu a životní prostředí, ochrana přírody další vývoj,
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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– prvky vlády, demokracie, totalita, vztahy mezi státy světa
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikace s jinými národy, vztahy mezi lidmi, diskuse na dané téma
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v evropském i mezinárodním prostoru, integrace, spolupráce zemí, vliv globálních problémů, cestování, globalizace, závislost sv. hospodářství na těžbě ner.
surovin, vyčerpatelnost ner. surovin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
kultura a tradice, rasismus, rozmanitost různých etnik
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
aktuality, zdroj informací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
formulace svého názoru, argumenty, vlastní zodpovědnost při řešení problémů, komunikace, hledání kompromisu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
politické a sociální konflikty, tolerance, výchova proti rasismu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní spolupráce, orientace v evropském a mezinárodním prostoru, nebezpečí terorismu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
globalizace, globální úroveň uvažování, důsledky gl. problémů
pro každého z nás
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana přírody, trvale udržitelný rozvoj
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
globální úroveň životního prostředí – možnosti zlepšení
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu,
podle bydliště nebo školy
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál České republiky v evropském a světovém
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
kontextu
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby - vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší a
nejmenší soustředění obyvatelstva v České republice
místního regionu k vyšším územním celkům
- vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
České republice
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a - srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a
struktuře obyvatelstva České republiky
světovém kontextu
- vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své
obce, vyhodnocuje je
- rozmístění a perspektivu hospodářských aktivit v České
republice
- hospodářství České republiky charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a
spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční obchod
- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu,
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál České republiky v evropském a světovém
kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České - lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a
osídlení a hospodářských aktivit
hospodářských aktivit
- charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství,
zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a
porovnává jejich hospodářskou
funkci a vyspělost
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
popíše a posoudí regionální zvláštnosti,
podle bydliště nebo školy
- pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu

Učivo
Česká republika
– zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní
poměry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické,
demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní
poměry; rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a
odvětvová struktura hospodářství; transformační
společenské, politické a hospodářské procesy a jejich
územní projevy a dopady; hospodářské a politické
postavení České republiky v Evropě a ve světě,
zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu

regiony České republiky
– územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské
členění, kraj místního regionu, přeshraniční
spolupráce se sousedními státy v euroregionech

místní region
– zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního
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Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech

- vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle
bydliště nebo školy
- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a
kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího
rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k
vyšším územním celkům

regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní
a socioekonomické charakteristiky s důrazem na
specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj
(potenciál x bariéry)

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu
ve volné přírodě v krajině, uplatňuje v modelových
situacích zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí
poznatky, a vytvoří si celkový náhled na geografické
učivo

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní
pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí
živelních pohrom v modelových situacích
opakování
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
těžba, průmyslové závody, doprava, cestování
stav životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poloha státu na mapě světa, orientace, cestování, návštěvy v zahraničních rodinách, postavení hospodářství v rámci EU a světa,
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
– vlastní názor, naslouchání, národnostní menšiny, rasismus, xenofobie, vytvoření názoru na stav hospodářství
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
zdroj informací, obrazových materiálů, aktuality
sběr, třídění, hodnocení hosp. údajů, srovnání regionů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
kultura a tradice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
spolupráce, obhajoba vlastního názoru
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
euroregiony, spolupráce v rámci EU
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
stav životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
postavení oblasti v rámci regionu, evropská spolupráce
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5.15 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Hudební výchova
Umění a kultura
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň:
Obsahové, organizační a časové vymezení
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně a umožňuje žákům
chápat umění jako specifický způsob poznání a komunikace. Snaží se o vybudování pozitivního vztahu
k různorodým kulturním hodnotám současnosti i minulosti na základě porozumění, tolerance, ale i
kritičnosti. Samozřejmostí je vytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot a kulturních projevů různým skupin, národů a národností. Hlavní důraz je kladen na
rozvíjení kreativity žáka a jeho tvorbu. Hudební výchova tímto napomáhá utváření hodnot a potřeb
jedince.
Hudební
výchova
vede
žáka
prostřednictvím
Vokálních ,
Instrumentálních ,
Hudebně
pohybových
a
Poslechových
činností k porozumění hudebního umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako
svébytného prostředku komunikace.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého a mluveného
projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Do Instrumentální činnosti patří hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci a
produkci.
Hudebně pohybové činnosti zahrnují ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a
gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává
hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
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Hudební výchova
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě nebo v učebně Hudební výchovy a
využívají k učení různé formy práce. Učitel i žáci používají při hodině všechny dostupné hudební nástroje a
pomůcky
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:
1. Charakteristika oblasti:
Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební
výchova, který je vyučován na I. i II. stupni 1 vyučovací hodina týdně a výtvarná výchova. Vzdělání v této
oblasti směřuje k rozvoji estetického cítění žáků, k rozvoji vlastních uměleckých vloh, tvořivosti, k rozvoji
tvůrčí
fantazie i chápání uměleckého díla.
1. Charakteristika oboru (předmětu)
Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání
a komunikaci. Vede k rozvoji
individuálních hudebních schopností, jež projevuje hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými,
pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností může žák uplatnit svůj individuální potenciál při sólovém,
skupinovém i sborovém zpěvu, při hře na hudební nástroje, při tanci a pohybovém doprovodu hudby,
může „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Možné formy práce:
v učebně HV, návštěva výchovného koncertu
Možné metody práce:
S celou třídou, skupinami, individuální práce s jednotlivými žáky, praktické činnosti u klavíru,
jednoduchý vícehlas, kánon, lidový dvojhlas, zpracování projektů, využívání hudebních nahrávek,
videokazety, DVD, tajenky, kvízy, vědomostní testy
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Hudební výchova má časovou dotaci:
předmětu (specifické informace o předmětu v 1. – 9. ročníku – 1 hodinu týdně
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy




Český jazyk a literatura
Prvouka
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Hudební výchova










Fyzika
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Praktické činnosti
Dějepis
Zeměpis
Výchova k občanství
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
1. stupeň
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel vede žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům z hudební oblasti,
kompetence žáků
aby je uměli používat
 učitel učí žáky samostatnosti a tvořivosti
 učitel utváří u žáků pozitivní vztah k hudbě a tanci
 učitel motivuje žáky ke hře na hudební nástroj
 učitel motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího proces
2. stupeň
 ukázat žákům vhodné způsoby, metody práce s hudebním materiálem
 vést žáky k vyhledávání a třídění informací z hudební oblasti za účelem dalšího vzdělávání
 učit žáky operovat s termíny a na základě jejich pochopení uvádět věci do souvislostí
 směřovat žáky k vytváření si komplexnějšího pohledu na kulturní jevy
 vést žáky k pozorování, poslouchání, experimentování, kritickému hodnocení výsledků svého učení
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel vede k využívání zkušeností při řešení problému
 učitel podporuje samostatnost při nalézání pravidel
 učitel učí žáky postupovat od jednoduchého ke složitějšímu
 učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
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2. stupeň
 vést žáky k posuzování vlastního pokroku v učení, k určení překážek či problémů bránících v učení,
diskutování o nich, o možnostech nápravy
 předkládat žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování
 vést žáky ke kritickému myšlení, k uvážlivým rozhodnutím, schopnosti obhájit je, uvědomování si
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
 učitel vede žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování
 učitel učí žáky zaujmout vlastní postoj k různým žánrovým, stylovým a funkčním podobám hudby,
vyjádřit vlastní názor na jednotlivé druhy hudby, vyjádřit své pocity
 učitel poskytuje žákům dostatečný prostor k jejich vlastnímu uměleckému projevu a pro relevantní
komunikaci mezi žáky
 učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
2. stupeň
 vést žáky k formování vlastních názorů
 zapojovat žáky do diskuse, vhodně argumentovat
 nabízet žákům dostatek hudebních námětů
 učit žáky rozumět různým typům komunikačních prostředků, přemýšlet o nich, reagovat na ně,
tvořivě je využívat k vlastnímu rozvoji
 vést žáky k aktivnímu zapojení do společenského dění
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
 učitel vede žáky k práci ve skupinách a podílení se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu
 učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání, aby brali ohled na druhé
 učitel klade důraz na osvojování zásad slušného chování na kulturních akcích
 učitel vede žáky k vytváření příjemné atmosféry, která je důležitá pro práci ve skupinách, ocenění
svých kamarádů za dobrou práci, povzbuzení svých kamarádů a vzájemnému respektování
 učitel buduje v žácích sebedůvěru a podněcuje je k uměleckému projevu
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2. stupeň
 zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu
 navozovat dostatek situací, ve kterých si žáci uvědomí efektivnost spolupráce
Kompetence občanské:
1. stupeň
 učitel se snaží vypěstovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
tvořivost, motivuje žáky k zapojení se do kulturního dění
 učitel seznamuje žáky s tradicemi, kulturou a historickými památkami a učí je si jich vážit
 učitel vede žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do veřejně prospěšných aktivit
2. stupeň
 poskytovat žákům možnost vcítit se do situace ostatních
 vést žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
 vést žáky k oceňování našich tradic, kulturního i historického dědictví
 vést žáky k tvořivosti, zapojovat je do kulturního dění
Kompetence pracovní:
1. stupeň
 učitel vede žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinnosti
 učitel vede žáky k využívání určitých hudebních nástrojů a vybavení
 učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
 učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů
 učitel podporuje u žáků osvojování si pravidel pro grafický záznam hudby
2. stupeň
 vést žáka k užívání znalostí, zkušeností a dovedností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost
Hudební výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně Vokální činnosti
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- vytvoří si základní pěvecké dovednosti a návyky
- dbá na správné dýchání a držení těla, nasadí a tvoří
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem tón, zřetelně vyslovuje
- vytleská rytmus podle vzoru
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
- zpívá písně dle výběru učitele, písničky na přání, zpívá
doprovodné hře
je v jednohlase rytmicky přesně
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě
- melodizuje jednoduché texty
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
Instrumentální činnosti
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr - pozná vybrané hudební nástroje
melodie
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná hře
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící - rytmizuje jednoduché texty
hudby
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
Hudebně pohybové činnosti
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybuje se podle
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
hudby (na místě, vpřed, vzad), hra na tělo
zapsanou pomocí not
- pohybem dokáže vyjádřit tempo, dynamiku hudby a
emocionální zážitek z hudby
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností - ovládá jednoduché taneční kroky
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z Poslechové činnosti
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na - rozliší délku, sílu a výšku tónů
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
- rozliší hlasy při poslechu vokální hudby (ženský,
harmonické změny
mužský, dětský)
- rozpozná v znějící hudbě některé hudební nástroje

Učivo
Vokální činnosti
- dechová a hlasová cvičení, hlasová hygiena
- zvuk a tón
- řeč a zpěv
- jednoduché písně

Instrumentální činnosti
- seznámení s Orfeovým instrumentářem
- hra jednoduchých doprovodů
- doprovod k rytmickým cvičením
- rytmizace a melodizace říkanek
Hudebně pohybové činnosti
- hudebně pohybové hry
- pohybové vyjádření hudby
- jednoduché taneční kroky
- pantomima

Poslechové činnosti
- kvalita tónů – vysoký, nízký, dlouhý, krátký, silný,
slabý
- pomalu, rychle, vesele, smutně
- lidové a umělé písně, jednoduché instrumentální
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(zobcovou flétnu, klavír, housle)
- rozpozná výrazné tempové a dynamické změny
poslouchané hudby
- pozná hudbu vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnost, ohleduplnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
využívat médií jako zdroje informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

skladby
- hudební styly – ukolébavka, pochodová a taneční
hudba

2. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně Vokální činnosti
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
-zvládá správný postoj a dýchání pří zpěvu
-ví, jak se starat o hlas (nezpívat po tělocviku, proti
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem větru, když jsme nachlazení, nepřepínat hlasivky…atd.)
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
-rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a
doprovodné hře
klesavou, zeslabování a zesilování
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
-vytleská rytmus podle říkadel a písní
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
-zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč
hudby
-rozlišuje noty, pomlky, takty
-doplní zpěv hrou na jednoduché hud. nástroje
-zazpívá vybrané vánoční koledy
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
Instrumentální činnosti
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální -pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku (klavír,
a vokálně instrumentální
trubka, housle, pikola)
-užívá dětské hudební nástroje
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

Hudebně pohybové činnosti
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby
-2/4 takt

Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně Poslechové činnosti
či skladby
-rozlišuje umělou a lidovou píseň
-seznámí se s vybranými skladbami klasiků
dokáže vyjádřit svoje pocity z poslechu a ztvárnit je na
papír

Učivo
Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev
-pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu
Hudební rytmus
-realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu
Dvojhlas
-lidový dvojhlas, kánon

Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje
-reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových
fléten
Hudebně pohybové činnosti
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby
-2/4 takt
Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
Poslechové činnosti
Kvality tónů
Hudební výrazové prostředky, hudební prvky
Hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
Hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
uplatnění výrazových prostředků v hudbě a tanci
- malování na hudbu, vyjádření hudby tancem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
mezilidské vztahy v lidové písni
- popis písně, její děj
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně Vokální činnosti
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
vytleská dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt
pojmenuje notovou osnovu
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční,
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná tříčtvrteční,
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící rozlišuje a napíše notu celou, půlovou, čtvrťovou, podle
zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii
hudby
seznámí se s hymnou ČR
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
naučí se zpívat vybrané písně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
dbá na správné dýchání
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

Učivo
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování
hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
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HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

3. ročník

Instrumentální činnosti
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí
uvést příklad
umí doprovázet na rytmické nástroje

Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře, zobcových
fléten)
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební
improvizace

Hudebně pohybové činnosti
rozliší rytmus valčíku a polky
pohybově vyjádří polkové a valčíkové kroky (chůze
dvoudobá, třídobá)
pohybově vyjádří hudbu

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4
takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

Poslechové činnosti
pozná B. Smetanu a A. Dvořáka
zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
poslechem rozezná hudební nástroje
poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní

Poslechové činnosti
-kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb
melodie, rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně Vokální činnosti
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
-učí se další písně
-zdokonaluje svůj pěvecký projev
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem -dbá na správné dýchání
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná -zná pojmy repetice, houslový klíč
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící -napíše houslový klíč
-rozlišuje délky not a umí je zapsat
hudby
-pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je v písní
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
použít
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
-zná stupnici C dur (názvy not)
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
-dokáže zazpívat písně dvojhlasné písně
získané pěvecké dovednosti
-dokáže číst v notových zápisech
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě

Instrumentální činnosti
-rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové,
drnkací, bicí
-doprovodí písně na rytmických nástrojích
-rytmizace říkadel

Učivo
Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová
hygiena)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
Dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas, prodleva,
dvojhlasé písně))
(rozvíjení činností z 1. období)
Hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
Intonace a vokální improvizace (durové a mollové
tóniny)
Grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis
rytmického schématu písně, orientace v notovém
záznamu)
Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře, zobcových
fléten)
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební
hry)
-grafický záznam melodie (rytmické schéma
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složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
Hudebně pohybové činnosti
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr -pohybově vyjádří valčíkový krok
melodie
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

Poslechové činnosti
-pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi
-vyjmenuje opery B. Smetany
-vyjmenuje názvy symfonických básní cyklu Má vlast
-seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a
L. Janáčka
-poslouchá vybrané skladby
-pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu
-pozná opakující se téma v poslouchané skladbě
-dokáže říct jakou hudbu má rád a zařadí ji do stylu a
žánru

jednoduché skladby)
Hudebně pohybové činnosti
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a
4/4 takt, valčík, menuet)
Pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová
improvizace)
Orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních
pohybů)
Poslechové činnosti
Kvality tónů
Vztahy mezi tóny
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky
Hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)
Hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace)
Interpretace hudby (slovní vyjádření)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemné obohacování různých kultur
- různosti ve slavení svátků, tradice jednotlivých krajů, etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně Vokální činnosti
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello,
kontrabas
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh
seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
orchestru
doprovodné hře
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně

rozumí pojmům stupnice C dur, repetice, zesílení,
zeslabení
pozná basový klíč
čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči
provede rozbor zapsané písně – druh písně, notový
zápis, takt, melodie
seznámí se s krajovými lidovými tanci
umí taktovat čtyřčtvrteční takt
zná původ státní hymny

Instrumentální činnosti

Učivo
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
-intonace a vokální improvizace (durové a mollové
tóniny)
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis
rytmického schématu písně, orientace v notovém
záznamu)

Instrumentální činnosti
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čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové improvizace

5. ročník
zazpívá jednoduché dvojhlasé písně
naučí se vybrané písně J. Uhlíře a k. Šípa
dbá na správné dýchání
doprovodí písně na rytmické a melodické hudební
nástroje

Hudebně pohybové činnosti
umí pohybově vyjádřit nálady
seznámí se s relaxací

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná Poslechové činnosti
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící poslouchá vybrané skladby

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře, zobcových
fléten)
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební
hry)
-grafický záznam melodie (rytmické schéma
jednoduché skladby)

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a
4/4 takt, valčík, menuet)
-pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová
improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních
pohybů)
Poslechové činnosti
-kvality tónů
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5. ročník

hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny

poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje
pozná varhanní hudbu
pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
pozná trampské písně

-vztahy mezi tóny
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)
-hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace)
-interpretace hudby (slovní vyjádření)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti VOKÁLNÍ ČINNOSTI
a dovednosti při hudebních aktivitách
- využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
ocenit kvalitní vokální projev druhého
projev druhého

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních
aktivitách
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6. ročník
- hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- rozpozná některé z tanců různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy
umění

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité
hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na

- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti –
reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné do
zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu
- reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy
hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití
jiné hudební činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- záznam hudby – noty
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje – představy
rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního díla – pantomima, improvizace
- orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- hudební dílo a její autor – hudební skladba v
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly,
dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi
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6. ročník

logicky utvářenému celku
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností utvářenému celku
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami

(inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost,
stylová provázanost)
- hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
- interpretace znějící hudby – slovní charakterizování
hudebního díla (slohové a stylové zařazení apod.),
vytváření vlastní soudů a preferencí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti VOKÁLNÍ ČINNOSTI
a dovednosti při hudebních aktivitách
- využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
ocenit kvalitní vokální projev druhého
projev druhého
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních
aktivitách
- hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu
- orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější
vokální nebo vokálně instrumentální skladby
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti –
reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné do
zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu
- reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy
hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití
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HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

7. ročník
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

jiné hudební činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- záznam hudby – noty
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje – představy
rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- rozpozná některé z tanců různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybový doprovod znějící hudby – taktování,
taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
- pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního díla – pantomima, improvizace
- orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá POSLECHOVÉ ČINNOSTI
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité
- hudební dílo a její autor – hudební skladba v
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
hudebně výrazové prostředky a charakteristické
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly,
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi
logicky utvářenému celku
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky (inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost,
stylová provázanost)
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými utvářenému celku
vyhledává
souvislosti
mezi
hudbou
a
jinými
druhy
- hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
druhy umění
umění
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
- interpretace znějící hudby – slovní charakterizování
hudebního díla (slohové a stylové zařazení apod.),
vytváření vlastní soudů a preferencí
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7. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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8. ročník





Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti VOKÁLNÍ ČINNOSTI
a dovednosti při hudebních aktivitách
- využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
ocenit kvalitní vokální projev druhého
projev druhého

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních
aktivitách
- intonace a vokální improvizace – diatonické postupy
v durových a mollových tóninách, improvizace
jednoduchých hudebních forem
- hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu

- orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější
vokální nebo vokálně instrumentální skladby
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti –
reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné do
zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu
- reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy
hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití
jiné hudební činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
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individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku

8. ročník
- reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
- realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- rozpozná některé z tanců různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité
hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností POSLECHOVÉ ČINNOSTI
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
- zařadí na základě individuálních schopností a získaných
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a
příslušnosti s dalšími skladbami
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými s dalšími skladbami
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy
druhy umění
umění

- hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů
Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače,
nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy)
- záznam hudby – noty, notační programy (např.
Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby záznamu
hudby
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje – představy
rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybový doprovod znějící hudby – taktování,
taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
- pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního díla – pantomima, improvizace
- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby –
tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické
- orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební
skladby – postihování hudebně výrazových
prostředků, významné sémantické prvky užité ve
skladbě (zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie,
pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich
význam pro pochopení hudebního díla
- hudební dílo a její autor – hudební skladba v
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly,
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8. ročník
dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi
(inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost,
stylová provázanost)
- hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
- interpretace znějící hudby – slovní charakterizování
hudebního díla (slohové a stylové zařazení apod.),
vytváření vlastní soudů a preferencí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti VOKÁLNÍ ČINNOSTI
a dovednosti při hudebních aktivitách
- využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních
aktivitách
- intonace a vokální improvizace – diatonické postupy
v durových a mollových tóninách, improvizace
jednoduchých hudebních forem
- hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu

- orientace v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější
vokální nebo vokálně instrumentální skladby
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti –
reprodukce tónů, převádění melodií z nezpěvné do
zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i
melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu
- reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy
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HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů
a žánrů

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku

9. ročník

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
- realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- rozpozná některé z tanců různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité
hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností POSLECHOVÉ ČINNOSTI
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
- zařadí na základě individuálních schopností a získaných
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a
příslušnosti s dalšími skladbami
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými s dalšími skladbami
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy
druhy umění

hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití
jiné hudební činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce
melodií (motivků, témat, písní, jednoduchých
skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů
Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače,
nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy)
- záznam hudby – noty, notační programy (např.
Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby záznamu
hudby
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a
myšlenek pomocí hudebního nástroje – představy
rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybový doprovod znějící hudby – taktování,
taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
- pohybové vyjádření hudby v návaznosti na
sémantiku hudebního díla – pantomima, improvizace
- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby –
tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické
- orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební
skladby – postihování hudebně výrazových
prostředků, významné sémantické prvky užité ve
skladbě (zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie,
pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich
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Hudební výchova

9. ročník
umění

význam pro pochopení hudebního díla
- hudební dílo a její autor – hudební skladba v
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly,
dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi
(inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost,
stylová provázanost)
- hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí
vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním
tradicím a zvykům
- interpretace znějící hudby – slovní charakterizování
hudebního díla (slohové a stylové zařazení apod.),
vytváření vlastní soudů a preferencí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

344

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016

5.16 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

13

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň:
Obsahové, organizační a časové vymezení
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. Pracuje s vizuálně
obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské
existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání
dosavadní zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.
Předmět Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto
činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici
a invenci. Tvůrčími činnostmi – Rozvíjením smyslové citlivosti , Uplatňováním subjektivity a Ověřováním
komunikačních účinků – založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně
jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběru a
uplatnění vhodných prostředků pro jejich vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatnění
vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
Ověřování komunikačních účinků zahrnuje činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně
obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění
výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Předmět Výtvarná výchova si klade za cíl vést žáky k uvědomění si estetických a kulturních hodnot.
Podněcuje rozvíjení vlastního vnímání a kreativity a motivuje žáky k vlastní tvorbě.
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Název předmětu

Výtvarná výchova
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě nebo v učebně Výtvarné výchovy a
využívají k učení různé formy práce (kolektivní, skupinová, ve dvojicích, individuální). Metody práce:
seznámení s výtvarnými technikami (kresba, malba, kombinované techniky, modelování, prostorové
práce), pozorování, dotváření, stříhání, vytrhávání, lepení, estetické vnímání, rozvíjení fantazie,
představivosti a smyslu pro originalitu, rozvíjení kreativity, aktivní práce s ilustrací. Žáci využívají ke své
práci všechny dostupné pomůcky, materiály, nástroje, vybavení a potřeby.
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:
Obsahové, organizační a časové vymezení
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně kromě 9. ročníku.
Pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a
prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména
z porovnávání dosavadní zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.
Předmět Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto
činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici
a invenci. Tvůrčími činnostmi – Rozvíjením smyslové citlivosti , Uplatňováním subjektivity a Ověřováním
komunikačních účinků – založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně
jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběru a
uplatnění vhodných prostředků pro jejich vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatnění
vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
Ověřování komunikačních účinků zahrnuje činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně
obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění
výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Předmět Výtvarná výchova si klade za cíl vést žáky k uvědomění si estetických a kulturních hodnot.
Podněcuje rozvíjení vlastního vnímání a kreativity a motivuje žáky k vlastní tvorbě. Ve Výtvarné výchově
využíváme různých metod a forem práce, arteterapii.
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě, v učebně Výtvarné výchovy nebo
v blízkém okolí školy. Žáci využívají ke své práci všechny dostupné pomůcky, materiály, nástroje, vybavení a
potřeby. V rámci Výtvarné výchovy žáci navštíví různé výstavy.
učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
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Název předmětu
Výtvarná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Výtvarná výchova má časovou dotaci:
předmětu (specifické informace o předmětu v 1. – 3. ročníku – 1 hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
v 4. – 5. ročníku – 2 hodiny týdně
Vyučovací předmět Výtvarná výchova má časovou dotaci:
v 6. – 9. ročníku – 6. – 7. r. 2 hodiny týdně
8. – 9. r. 1 hodina týdně
Integrace předmětů
 Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy













Matematika a její aplikace
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Zeměpis
Hudební výchova
Výchova k občanství
Přírodopis
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
1. stupeň
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel vede žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům z oblasti Výtvarné
kompetence žáků
výchovy
 učitel učí žáky samostatnosti a tvořivosti
 učitel motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
2. stupeň
 učitel vede žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům z oblasti Výtvarné
výchovy
 učitel učí žáky samostatnosti a tvořivosti, využívání poznatků z různých vzdělávacích oblastí
 učitel motivuje k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
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Název předmětu

Výtvarná výchova



učitel vede žáky tak, že žáci vědomě eliminují rušivé podněty a vytváří optimální podmínky pro
práci, činnost provádí s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, věci uvádí do souvislostí,
propojují do širších celků, učí se realizovat vlastní nápady, učí se hodnocení a sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel vede žáky k hodnocení umění tak, aby svůj názor uměli obhájit
 učitel umožní dětem dostatečné množství estetických prožitků a dostatek prostoru k tomu, aby si
uvědomili, že lidé vnímají stejnou věc různě
2. stupeň
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel učí žáky hodnotit umění tak, aby svůj názor uměli obhájit
 učitel umožní dětem dostatečné množství estetických prožitků a dostatek prostoru k tomu, aby si
uvědomili, že lidé vnímají stejnou věc různě
 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 učitel vede žáky k uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
 učitel vede žáky k pochopení umění jako způsob poznání a prostředek komunikace
 učitel vede žáky k formování vlastních názorů a k vhodné komunikaci se spolužáky a s učitelem
 učitel vede žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a sami tuto komunikaci používali
 učitel poskytne dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu, uměleckému projevu
2. stupeň
 učitel vede žáky k pochopení umění jako způsob poznání a prostředek komunikace
 učitel vede žáky k formování vlastních názorů a k vhodné komunikaci se spolužáky a s učitelem,
k diskusi na dané téma
 učitel vede žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a sami tuto komunikaci používali
 učitel poskytne dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu, uměleckému projevu
 učitel učí žáky reprezentovat se a obhajovat své dílo, vyjadřovat své pocity a myšlenky
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Název předmětu

Výtvarná výchova
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
 učitel podporuje práci žáků ve skupinách a podílení se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu
pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot
 učitel klade důraz na dodržování zásad chování na kulturních akcích
 učitel upozorní žáky na důležitost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování
 učitel se snaží vést žáky k respektování dohodnutých pravidel chování
 učitel učí žáky rozdělit se o pomůcky a materiál se spolužáky
2. stupeň
 učitel podporuje práci ve skupinkách a podílení se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu pro
tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot
 učitel podporuje žáky v osvojování si zásad chování na kulturních akcích
 učitel upozorní žáky na důležitost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování
 učitel vede žáky k respektování dohodnutých pravidel chování
 učitel učí žáky rozdělit se o pomůcky a materiál se spolužáky
Kompetence občanské:
1. stupeň
 učitel se snaží vypěstovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
tvořivost, motivuje žáky k zapojení se do kulturního dění
 učitel seznamuje žáky s tradicemi, kulturou a historickými památkami a učí je si jich vážit a
respektovat je
 učitel učí žáky vnímat krásu umění a přírody
2. stupeň
 učitel se snaží vypěstovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
tvořivost, motivuje žáky k zapojení se do kulturního dění
 učitel seznamuje žáky s tradicemi, kulturou a historickými památkami a učí je si jich vážit a
respektovat je
 učitel učí žáky vnímat krásu umění a přírody
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Výtvarná výchova
1. stupeň
 učitel dbá u žáků na dodržování vymezených pravidel
 učitel vede žáky k udržování pracovního místa v pořádku po celou dobu práce
 učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, výtvarných potřeb, nástrojů a
vybavení
2. stupeň
 učitel učí žáky dodržovat vymezená pravidla ochrany svého zdraví i ostatních lidí
 učitel vede žáky k udržování pracovního místa v pořádku po celou dobu práce
 učitel vede žáky k vyhodnocování výsledků své činnosti
 učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
Výtvarná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
rozpozná a pojmenuje prvky výtvarného vyjádření (linie,
tvar, objem, barvy), třídí je na základě odlišností a na
základě svých zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva a jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše a prostoru
- teorie barev
Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
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Výtvarná výchova

1. ročník
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- zachycení reality na základě vnímání různými smysly
(hmatové, sluchové,…)

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
Rozvíjení smyslové citlivosti
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém Uspořádání objektů do celků
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další vyjadřuje vztahy uvnitř a mezi objekty
prvky a jejich kombinace

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva a jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše a prostoru
- teorie barev
Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- zachycení reality na základě vnímání různými smysly
(hmatové, sluchové,…)
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii
Rozvíjení smyslové citlivosti

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
Rozvíjení smyslové citlivosti
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
volí vhodné prostředky
smysly
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- na základě vnímání různými smysly zachycuje
- linie, tvar, objem, barva a jejich jednoduché vztahy
skutečnost různými výrazovými prostředky a materiály (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
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1. ročník
proměny v ploše a prostoru
- teorie barev
Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- zachycení reality na základě vnímání různými smysly
(hmatové, sluchové,…)

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Rozvíjení smyslové citlivosti
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
seznámí se s druhy vizuálně obrazného vyjádření,
porovnává je se svojí zkušeností a inspiruje se jimi pro
vlastní tvorbu

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva a jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše a prostoru
- teorie barev
Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- zachycení reality na základě vnímání různými smysly
(hmatové, sluchové,…)
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
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VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

1. ročník
Uplatňování subjektivity
v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti
- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly,
na základě nich vyjadřuje emoce, pocity, představy,
zapojuje fantazii (k jejich vyjádření volí vhodné
prostředky)

televizí, reklamou a elektronickými médii
Uplatňování subjektivity
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ
- manipulace s objekty
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba,
animovaný film, fotografie, sochy

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Ověřování komunikačních účinků
Osobní postoj v komunikaci
na základě vlastních zkušeností nalézá rozdíly v pracích

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (vizuální, statické, dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, založená na
smyslovém vnímání)
Uplatňování subjektivity
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ
- manipulace s objekty
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba,
animovaný film, fotografie, sochy

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do

Ověřování komunikačních účinků

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (vizuální, statické, dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, založená na
smyslovém vnímání)
Ověřování komunikačních účinků
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komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace

1. ročník
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
porovnává práce jedince s pracemi ostatních dětí

Rozvíjení smyslové citlivosti
své zkušenosti uplatňuje v plošném i prostorovém
uspořádání
- zná základní klasifikaci barev, jejich výrazové vlastnosti
a barvy používá k vyjádření emocí, pocitů, nálad a
osobní zkušenosti

Osobní postoj v komunikaci
- hledání rozdílů a porovnávání prací jedince s
ostatními dětmi ve skupině (třídě)
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování, obhajoba
výsledků své tvorby
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva a jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše a prostoru
- teorie barev
Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- zachycení reality na základě vnímání různými smysly
(hmatové, sluchové,…)
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání

354

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Výtvarná výchova

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
- příprava, čistota a úklid pracovního místa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnost, ohleduplnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
využívat médií jako zdroje informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozvíjení smyslové citlivosti
projevuje své vlastní životní zkušenosti na základě
vlastního prožitku, případně podle vyprávění, četby,
filmu atd.
-pozoruje a uplatňuje ve vlastním vizuálně obrazném

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
- obrazné vyjádření
- vlastnosti barev
- vlastnosti plastických materiálu
- prostorové vnímání
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2. ročník

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

vyjádření přírodu a činnost lidí, vztah postav a prostředí
-uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie,
barvy, tvary, objemy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
-řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích,
chápe vzájemné souvislosti zobrazovaných předmětů a
uplatňuje při práci představivost a fantazii
-na základě pozorování umí (dle svých možností)
zobrazit přírodní útvary, přírodniny jako takové
-umí pozorovat a zachytit užitkové předměty z hlediska
jejich funkce a materiálu a pokouší se o jejich výtvarné
vyjádření v ploše a prostoru
-rozpoznává linii, tvar, barvu, kontrast, objem a objekt
-porovnává a třídí je na základe svých zkušeností,
zážitku, představ
-porovnává různá obrazná vyjádření podle svých
schopností, odlišné porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
-na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně obrazného vyjádření která
vytvořil, vybral, či upravil
Uplatňování subjektivity
zachází s některými prostředky a materiály uvědoměle,
ovládá základní technické dovednosti, užívá důležité
pojmy týkající se výtvarné formy, materiálu a technik,
vyvozené na základě vlastních výtvarných činností
-poznává, vyvozuje a využívá vlastnosti barev a jejich
výrazové možnosti
-při hře poznává druhy linií, jejich výrazové možnosti
-rozvíjí cit pro prostor
-poznává základní vlastnosti plastických materiálu
-rozvíjí cit pro výtvarný rytmus
-umí rytmicky a kompozičně řešit plochu s využitím
různých prvku

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají

- výtvarný rytmus, řešení v ploše
- uspořádání objektu do celku
- třídění a porovnávání přírodnin z hlediska jejich
povrchu, barvy, textury, při vlastní tvorbě hledání
jejich netradičního uplatnění v ploše i prostoru i ve
vztahu ke prostředí

Uplatňování subjektivity
-pocity, emoce, nálady, fantazie, představy, osobní
zkušenosti, četba, film
-pozorování přírody
-činnosti lidí, vztahy postav a prostředí
-výtvarné vyprávění
-tvar, závislost na funkci a materiálu
-grafický záznam pohybu
-ilustrace textu
- návštěva Galerie
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2. ročník

komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,

-organizuje vlastní výtvarnou práci
-rozlišuje a uplatňuje kresbu a malbu
-uplatňuje představivost a fantazii
-chápe vzájemné souvislosti zobrazených předmětu
-učí se organizovat vlastní výtvarné práce, pracuje s
prostorem
-zachycuje dle svých možností pohyb těla, jeho umístění
v prostoru, akční tvar malby a kresby
-snaží se o ilustraci textu, volnou malbu, plastiku
-hledá motivaci / fantazie, smyslové vnímání /
-umí zhodnotit materiál, tvar, výtvarnou hodnotu

Ověřování komunikačních účinků
porovnává osobní postoj s ostatními dětmi ve skupině
-nalézá a zapojuje na základě vlastní zkušenosti obrazná
vyjádření, která sám vytvoří, vybere, upraví
-odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
-poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů,
zvláště ilustrátoru dětských knih
-aktivně pracuje s ilustrací
-vysvětluje výsledky tvorby podle vlastních schopností a
zaměření
-seznamuje se s různými druhy výtvarného umění malířství, sochařství, architektura, grafika …
-průběžně rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k
životnímu prostředí

Ověřování komunikačních účinků
- osobní postoj
- komunikační obsah
- přeměny komunikačního obsahu
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2. ročník

která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Rozvíjení smyslové citlivosti
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
projevuje své vlastní životní zkušenosti na základě
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vlastního prožitku, případně podle vyprávění, četby,
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
filmu atd.
představ
pozoruje a uplatňuje ve vlastním vizuálně obrazném
vyjádření přírodu a činnost lidí,
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém vztah postav a prostředí
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie,
barvy, tvary, objemy, objekty a další prvky a jejich
prvky a jejich kombinace
kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích,
chápe vzájemné souvislosti zobrazovaných předmětů a
volí vhodné prostředky
uplatňuje při práci představivost a fantazii
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
na základě pozorování umí /dle svých možností /
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
zobrazit přírodní útvary, přírodniny jako takové
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
umí pozorovat a zachytit užitkové předměty z hlediska
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
jejich funkce a materiálu a pokouší se o jejich výtvarné
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření v ploše a prostoru
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil rozpoznává linii, tvar, barvu, kontrast, objem a objekt
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
porovnává a třídí je na základě svých zkušeností, zážitků,
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
představ
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
obrazné vyjádření
vlastnosti barev
vlastnosti plastických materiálu
prostorové vnímání
výtvarný rytmus, řešení v ploše
uspořádání objektu do celku
třídění a porovnávání přírodnin z hlediska jejich
povrchu, barvy, textury, při vlastní tvorbě hledání
jejich netradičního uplatnění
v ploše i prostoru i ve vztahu k prostředí
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barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového

porovnává různá obrazná vyjádření podle svých
schopností, odlišně porovnává se svojí dosavadní
zkušeností nalézá a zapojuje obsah vizuálně obrazného
vyjádření která vytvořil, vybral, či upravil

Uplatňování subjektivity
zachází s některými prostředky a materiály uvědoměle,
ovládá základní technické dovednosti, užívá důležité
pojmy, týkající se výtvarné formy, materiálu a technik,
vyvozené na základě vlastních výtvarných činností
poznává, vyvozuje a využívá vlastnosti barev a jejich
výrazové možnosti
při hře poznává druhy linií, jejich výrazové možnosti
rozvíjí cit pro prostor
poznává základní vlastnosti plastických materiálu
rozvíjí cit pro výtvarný rytmus
umí rytmicky a kompozičně řešit plochu s využitím
různých prvku
organizuje vlastní výtvarnou práci
rozlišuje a uplatňuje kresbu a malbu
uplatňuje představivost a fantazii
chápe vzájemné souvislosti zobrazených předmětů
učí se organizovat vlastní výtvarné práce, pracuje s
prostorem
zachycuje dle svých možností pohyb těla, jeho umístění
v prostoru, akční tvar malby a kresby
snaží se o ilustraci textu, volnou malbu, plastiku

Uplatňování subjektivity
pocity, emoce, nálady, fantazie, představy, osobní
zkušenosti, četba, film
pozorování přírody
činnosti lidí, vztahy postav a prostředí
výtvarné vyprávění
tvar, závislost na funkci a materiálu
grafický záznam pohybu
ilustrace textu
hračka, loutka, maňásek
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vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

3. ročník
seznamuje se s animací / filmová /, comicsem,
fotografií, reklamou
hledá motivaci / fantazie, smyslové vnímání /
umí vytvořit a použít hračku, loutku, maňáska
umí zhodnotit materiál, tvar, výtvarnou hodnotu

Ověřování komunikačních účinků
porovnává osobní postoj s ostatními dětmi ve skupině
nalézá a zapojuje na základě vlastní zkušenosti obrazná
vyjádření, které sám vytvoří, vybere, upraví
odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů,
zvláště ilustrátorů dětských knih
aktivně pracuje s ilustrací
vysvětluje výsledky tvorby podle vlastních schopností a
zaměření
seznamuje se s různými druhy výtvarného umění malířství,
sochařství, architektura, grafika …
průběžně rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k
životnímu prostředí

Ověřování komunikačních účinků
osobní postoj
komunikační obsah
přeměny komunikačního obsahu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník



Kompetence k učení
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4. ročník







RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
Rozvíjení smyslové citlivosti
při tvorbě používá a porovnává prvky vizuálně
obrazného vyjádření – linii, tvar, objem, světelnost,
barvu
-zachycuje podobnost, kontrast, rytmus v ploše, objemu
a prostoru

Rozvíjení smyslové citlivosti
-pracuje s různými druhy linií, barevnými plochami,
vystihne objem předmětu modelováním, dokáže
uspořádat předměty v prostoru a zachytit je jako
samostatné předměty, nebo ve vztahu k svému tělu
-seznámení se s proporcemi lidského těla

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
-prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvar,
objem, podobnost, kontrast, prostor

Rozvíjení smyslové citlivosti
-práce s různými grafickými technikami, uspořádání
objektů na základě výraznosti, velikosti
-plastika – na základě vnímání vizuálního, statického,
dynamického a fantazie
-kresba a modelování lidského těla
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vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a

4. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti
Rozvíjení smyslové citlivosti
-při tvorbě vyjadřuje vlastní zkušenosti a
-malba – zachycení nálady, pocitů
prostřednictvím tvorby komunikuje se svým prostředím -akční tvar malby i kresby
-prostřednictvím barvy vyjádří své emoce, pocity, nálady
-zachytí v ploše i prostoru osobní zkušenost, představu,
fantazii

Rozvíjení smyslové citlivosti
-na základě vnímání různými smysly zachycuje
skutečnost v plošné, objemové i prostorové tvorbě
-pozná, pojmenuje a porovná různé způsoby
uměleckého vyjádření zkušenosti

Rozvíjení smyslové citlivosti
-malba – figura, portrét, krajina, zátiší
-sochařství – socha, plastika, sousoší, busta, reliéf
-volná grafika, fotografie, film, comics, elektronická
média, reklama, hračky
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kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně

4. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti
-na základě osobitého vnímání interpretuje a uplatňuje
vizuálně obrazné vyjádření
-zachycuje neobvyklé pocity a prožitky
-sám si vybírá prostředky a postupy včetně prostředků
moderního umění

Rozvíjení smyslové citlivosti
-výtvarné vyjádření skutečnosti
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obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

4. ročník

Uplatňování subjektivity
-srovnává různé druhy vizuálně obrazného vyjádření a
používá je k inspiraci
-vyhledá, porovná, popíše rozdíly ve vyjadřování umělců

Uplatňování subjektivity
-tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografii, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii
-ilustrace textů, volná malba, plastika
návštěva galerií, výstav

Ověřování komunikačních účinků
-komunikuje se svým sociálním prostředím skrze
vizuálně obrazná vyjádření, která vybral, upravil či
vytvořil
-objasní záměr a výsledek
-diskutuje o výsledcích tvorby

Ověřování komunikačních účinků
-komunikace v rámci skupiny
-beseda

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- článek z novin – rozbor (různé noviny, různé informace)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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4. ročník

- článek z novin – rozbor (různé noviny, různé informace)
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Rozvíjení smyslové citlivosti
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
využívá své vlastní životní zkušenosti k uplatnění ve
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vlastním vizuálně obrazném vyjádření, světlostních
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
poměrů, barevných
představ
kontrastů, proporčních vztahů aj.…
osvojuje si lineární a barevné vyjádření
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém rozvíjí prostorové vidění, cítění na základě pozorování
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prostorových jevů (umělecká díla)
uplatňuje dovednosti s výtvarnými výrazovými
prvky a jejich kombinace
prostředky (křída, pastel, temperové barvy, vodové
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření barvy, akvarel, koláž, mozaika…)
seznámí se s funkcí písma (sdělnou i výtvarnou), s
volí vhodné prostředky
písmenem jako dekorativním prvkem
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
rozeznává základní tvary lineárního a kresleného písma
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
ověřuje si užívání hotového typografického písma v
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
hravých a experimentálních činnostech
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
základní tvary lineárního kresleného a plošného písma
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
řadí v jednoduchých nápisech
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
obrazné vyjádření
prostorové vyjádření
objemové vyjádření
zrakové vnímání barev
vnímání ostatními smysly
reflexe
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5. ročník

barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní

Uplatňování subjektivity
ovládá a zdokonaluje se v základních technických
dovednostech (textilní techniky, modelování, kašírování
...)
využívá vlastnosti barev, používá běžné pojmy z nauky o
barvě

Uplatňování subjektivity
pocity, emoce, nálady, fantazie, představy, osobní
zkušenosti
malba či kresba zátiší
uplatnění různých objektů
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zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i

vybírá a kombinuje vlastní výtvarná řešení
dotváří své práce dekorativně (možnost použití sádry,
dřeva, kamínku, plastu, vlny, textilu,
písku, koudele, přírodnin-šípku, jeřabin, kaštanu,
mušlí….)
vyjadřuje skutečnosti v malbě (figura, portrét, zátiší ...)
snaží se již dle svých možností o plastiku, sochu, sousoší,
reliéf
učí se výtvarně vyjádřit hmotu, tvar, strukturu
(možno použít papíru jako takového a jeho přehýbání,
mačkání, trhání, stříhání, posouvání apod.)
snaží se o své osobité vyjádření
porovnává své osobité vyjádření s již existujícím
je veden k hodnocení své práce i svých spolužáků
vytváří práce symbolického obsahu
hledá spojení se skutečností

vyjádření pohybu (práce lidí, hra, učení ...)
výtvarné vyprávění příběhu, pohádky ...
ilustrace filmu, reklamy, comicsu
dotváření tištěného obrazu či fotografie
návštěva divadla, kina, galerie
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neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném

5. ročník

Ověřování komunikačních účinků
učí se zdůvodňovat vznik odlišných vizuálně obrazných
vyjádření
porovnává osobní postoj s ostatními dětmi ve třídě
komentuje rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů,
ilustrátorů
přiklání se k nim jako ke zdroji inspirace
využívá poznatku k estetické dekoraci ve třídě
znázorňuje estetické cítění v bydlení a designu
prezentuje své práce ve veřejném prostoru
účastní se soutěží a výstav
ke své tvorbě využívá regionální památky a zajímavosti

Ověřování komunikačních účinků
osobní postoj
komunikační obsah
proměny komunikačního obsahu
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vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
temperament, postoje, hodnoty ...
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
temperament, postoje, hodnoty ...
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
nápady, originalita,
tvořivost ...

369

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Výtvarná výchova

5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
morální rozvoj (odpovědnost, pomoc, respektování
jiných názoru ...)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
Rozvíjení smyslové citlivosti
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, - rozpozná a pojmenuje prvky výtvarného vyjádření
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
(linie, tvar, objem, barvy), třídí je na základě odlišností a
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
na základě svých zkušeností, vjemů, zážitků a představ
- své zkušenosti uplatňuje v plošném i prostorovém
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
uspořádání
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z - zná základní klasifikaci barev, jejich výrazové vlastnosti

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva, světlostní kvalita, vnitřní
uspořádání a jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše
a prostoru
- teorie barev
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představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností

6. ročník
a barvy používá k vyjádření emocí, pocitů, nálad a
osobní zkušenosti

Rozvíjení smyslové citlivosti
Uspořádání objektů do celků
- vyjadřuje vztahy a proměny mezi objekty

Rozvíjení smyslové citlivosti
Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
- vytváření sestav ve statickém a dynamickém
vyjádření
- vyjádření vztahů a proměn mezi objekty
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získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k

Rozvíjení smyslové citlivosti
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
- užívá zrakového vnímání k zaznamenávání vizuálních
zkušeností získanými ostatními smysly a podněty z
představ a fantazie

Rozvíjení smyslové citlivosti
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- vnímání mimovizuálních podnětů při své tvorbě
(sluchových, pohybových, čichových, hmatových a
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zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

6. ročník
chuťových)
- odraz jiných uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)

Rozvíjení smyslové citlivosti
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- seznámí se s druhy vizuálně obrazného vyjádření,
porovnává je se svojí zkušeností a inspiruje se jimi pro
vlastní tvorbu

Rozvíjení smyslové citlivosti
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
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VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti

6. ročník
- využívá prostředky pro zachycení jevů, kvalit a procesů televizí, reklamou a elektronickými médii
v proměnách, vývoji a vztazích

Uplatňování subjektivity
Uplatňování subjektivity
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
- v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti
fantazie, představ
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prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,

- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly,
na základě nich vyjadřuje emoce, pocity, představy,
zapojuje fantazii (k jejich vyjádření volí vhodné
prostředky)
- ke své tvorbě využívá některé z metod uplatňovaných
v současném výtvarném umění (fotografie, reklama,
animace)

- manipulace s objekty
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby

Uplatňování subjektivity
Uplatňování subjektivity
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření a uplatnění Typy vizuálně obrazných vyjádření
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vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

6. ročník
své osobitosti a porovnává je ve vizuálně obrazných
vyjádřeních již existujících, již užívaných

- hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba,
animovaný film, fotografie, sochy, plastika

Uplatňování subjektivity
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením

Uplatňování subjektivity
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6. ročník

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, - interpretuje vizuálně obrazná vyjádření současnosti a
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
minulosti, vychází ze znalostí historie a svých zkušeností
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
Ověřování komunikačních účinků

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (zrakové, hmatové, statické,
dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, citově zabarvená)
- promyšlené a vědomé uplatnění při vlastní činnosti

Ověřování komunikačních účinků
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zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

6. ročník
Osobní postoj v komunikaci
- na základě vlastních zkušeností nalézá rozdíly v pracích Osobní postoj v komunikaci
- uvědomuje si různorodost zdrojů interpretací
- utváření a zdůvodnění osobního postoje
- podmínky pro porovnávání prací a jejich
zdůvodňování

Ověřování komunikačních účinků
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
Proměny komunikačního obsahu
- nalézá vhodnou formu pro prezentaci svých vizuálně
obrazných vyjádření

Ověřování komunikačních účinků
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování, obhajoba
výsledků své tvorby
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- porovnává práce jedince s pracemi ostatních

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

- naučit se respektovat záměr a tvorbu jiných
- prezentace ve veřejném prostoru
Rozvíjení smyslové citlivosti
Proměny komunikačního obsahu
- proměny obsahu vlastních prací v různých
souvislostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
– poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
- příprava, čistota a úklid pracovního místa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnost, ohleduplnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
využívat médií jako zdroje informací (videoprogramy, počítačové programy)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah člověka k životnímu prostředí a jeho ochrana
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vztahy mezi lidmi, respektování různých etnik
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,

7. ročník

 Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- rozpozná a pojmenuje prvky výtvarného vyjádření
(linie, tvar, objem, barvy), třídí je na základě odlišností a
na základě svých zkušeností, vjemů, zážitků a představ
- své zkušenosti uplatňuje v plošném i prostorovém
uspořádání
- zná základní klasifikaci barev, jejich výrazové vlastnosti
a barvy používá k vyjádření emocí, pocitů, nálad a
osobní zkušenosti

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva, světlostní kvalita, vnitřní
uspořádání a jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše
a prostoru
- teorie barev
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upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

7. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Rozvíjení smyslové citlivosti

Uspořádání objektů do celků
- vyjadřuje vztahy a proměny mezi objekty

Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
- vytváření sestav ve statickém a dynamickém
vyjádření
- vyjádření vztahů a proměn mezi objekty

Proměny komunikačního obsahu
- proměny obsahu vlastních prací v různých
souvislostech
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VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a

7. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Rozvíjení smyslové citlivosti

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
- užívá zrakového vnímání k zaznamenávání vizuálních
zkušeností získanými ostatními smysly a podněty z
představ a fantazie

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- vnímání mimovizuálních podnětů při své tvorbě
(sluchových, pohybových, čichových, hmatových a
chuťových)
- odraz jiných uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
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kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje

7. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Rozvíjení smyslové citlivosti

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- seznámí se s druhy vizuálně obrazného vyjádření,
porovnává je se svojí zkušeností a inspiruje se jimi pro
vlastní tvorbu
- využívá prostředky pro zachycení jevů, kvalit a procesů
v proměnách, vývoji a vztazích

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii
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své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé

7. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ
- v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti
- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly,
na základě nich vyjadřuje emoce, pocity, představy,
zapojuje fantazii (k jejich vyjádření volí vhodné
prostředky)
- ke své tvorbě využívá některé z metod uplatňovaných
v současném výtvarném umění (fotografie, reklama,
animace)

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ
- manipulace s objekty
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby
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interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

7. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Typy vizuálně obrazných vyjádření
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba,
své osobitosti a porovnává je ve vizuálně obrazných
animovaný film, fotografie, sochy, plastika
vyjádřeních již existujících, již užívaných
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VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních

7. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- interpretuje vizuálně obrazná vyjádření současnosti a - hledisko jejich vnímání (zrakové, hmatové, statické,
minulosti, vychází ze znalostí historie a svých zkušeností dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, citově zabarvená)
- promyšlené a vědomé uplatnění při vlastní činnosti
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zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze

7. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Ověřování komunikačních účinků

Osobní postoj v komunikaci
Osobní postoj v komunikaci
- na základě vlastních zkušeností nalézá rozdíly v pracích - utváření a zdůvodnění osobního postoje
- uvědomuje si různorodost zdrojů interpretací
- podmínky pro porovnávání prací a jejich
zdůvodňování
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svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i

7. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Ověřování komunikačních účinků

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- nalézá vhodnou formu pro prezentaci svých vizuálně
obrazných vyjádření
- porovnává práce jedince s pracemi ostatních

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování, obhajoba
výsledků své tvorby
- naučit se respektovat záměr a tvorbu jiných
- prezentace ve veřejném prostoru
Ověřování komunikačních účinků
Proměny komunikačního obsahu
- proměny obsahu vlastních prací v různých
souvislostech
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7. ročník

symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
– poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
- příprava, čistota a úklid pracovního místa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnost, ohleduplnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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7. ročník

využívat médií jako zdroje informací (videoprogramy, počítačové programy)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah člověka k životnímu prostředí a jeho ochrana
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
– vztahy mezi lidmi, respektování různých etnik
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- rozpozná a pojmenuje prvky výtvarného vyjádření
(linie, tvar, objem, barvy), třídí je na základě odlišností a
na základě svých zkušeností, vjemů, zážitků a představ
- své zkušenosti uplatňuje v plošném i prostorovém
uspořádání
- zná základní klasifikaci barev, jejich výrazové vlastnosti
a barvy používá k vyjádření emocí, pocitů, nálad a
osobní zkušenosti

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
- linie, tvar, objem, barva, světlostní kvalita, vnitřní
uspořádání a jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše
a prostoru
- teorie barev
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8. ročník

účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
Rozvíjení smyslové citlivosti
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, Uspořádání objektů do celků
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
- vyjadřuje vztahy a proměny mezi objekty
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro

Rozvíjení smyslové citlivosti
Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
- vytváření sestav ve statickém a dynamickém
vyjádření
- vyjádření vztahů a proměn mezi objekty
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vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace

8. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Rozvíjení smyslové citlivosti

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
- užívá zrakového vnímání k zaznamenávání vizuálních
zkušeností získanými ostatními smysly a podněty z
představ a fantazie

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- vnímání mimovizuálních podnětů při své tvorbě
(sluchových, pohybových, čichových, hmatových a
chuťových)
- odraz jiných uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
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VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,

8. ročník

Rozvíjení smyslové citlivosti

Rozvíjení smyslové citlivosti

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- seznámí se s druhy vizuálně obrazného vyjádření,
porovnává je se svojí zkušeností a inspiruje se jimi pro
vlastní tvorbu
- využívá prostředky pro zachycení jevů, kvalit a procesů
v proměnách, vývoji a vztazích

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii

394

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Výtvarná výchova
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném

8. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ
- v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti
- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly,
na základě nich vyjadřuje emoce, pocity, představy,
zapojuje fantazii (k jejich vyjádření volí vhodné
prostředky)
- ke své tvorbě využívá některé z metod uplatňovaných
v současném výtvarném umění (fotografie, reklama,
animace)

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ
- manipulace s objekty
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby
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umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá

8. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Typy vizuálně obrazných vyjádření
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba,
své osobitosti a porovnává je ve vizuálně obrazných
animovaný film, fotografie, sochy, plastika
vyjádřeních již existujících, již užívaných
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některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a

8. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- interpretuje vizuálně obrazná vyjádření současnosti a - hledisko jejich vnímání (zrakové, hmatové, statické,
minulosti, vychází ze znalostí historie a svých zkušeností dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, citově zabarvená)
- promyšlené a vědomé uplatnění při vlastní činnosti
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procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

8. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Ověřování komunikačních účinků

Osobní postoj v komunikaci
Osobní postoj v komunikaci
- na základě vlastních zkušeností nalézá rozdíly v pracích - utváření a zdůvodnění osobního postoje
- uvědomuje si různorodost zdrojů interpretací
- podmínky pro porovnávání prací a jejich
zdůvodňování
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VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z

8. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Ověřování komunikačních účinků

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
Proměny komunikačního obsahu
- nalézá vhodnou formu pro prezentaci svých vizuálně
obrazných vyjádření
- porovnává práce jedince s pracemi ostatních

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování, obhajoba
výsledků své tvorby
- naučit se respektovat záměr a tvorbu jiných
- prezentace ve veřejném prostoru
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8. ročník

představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Proměny komunikačního obsahu
- proměny obsahu vlastních prací v různých
souvislostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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8. ročník

cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
– poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
- příprava, čistota a úklid pracovního místa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnost, ohleduplnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
využívat médií jako zdroje informací (videoprogramy, počítačové programy)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah člověka k životnímu prostředí a jeho ochrana
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vztahy mezi lidmi, respektování různých etnik
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








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

RVP výstupy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, Prvky vizuálně obrazového vyjádření

Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky vizuálně obrazového vyjádření
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9. ročník

vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

- rozpozná a pojmenuje prvky výtvarného vyjádření
(linie, tvar, objem, barvy), třídí je na základě odlišností a
na základě svých zkušeností, vjemů, zážitků a představ
- své zkušenosti uplatňuje v plošném i prostorovém
uspořádání
- zná základní klasifikaci barev, jejich výrazové vlastnosti
a barvy používá k vyjádření emocí, pocitů, nálad a
osobní zkušenosti

- linie, tvar, objem, barva, světlostní kvalita, vnitřní
uspořádání a jejich jednoduché vztahy (podobnost,
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše
a prostoru
- teorie barev

Rozvíjení smyslové citlivosti

Rozvíjení smyslové citlivosti
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9. ročník

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, Uspořádání objektů do celků
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
- vyjadřuje vztahy a proměny mezi objekty
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
Rozvíjení smyslové citlivosti

Uspořádání objektů do celků
- podle velikosti a výrazovosti
- vytváření sestav ve statickém a dynamickém
vyjádření
- vyjádření vztahů a proměn mezi objekty

Rozvíjení smyslové citlivosti
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škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

9. ročník
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
- užívá zrakového vnímání k zaznamenávání vizuálních
zkušeností získanými ostatními smysly a podněty z
představ a fantazie

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly
- vnímání mimovizuálních podnětů při své tvorbě
(sluchových, pohybových, čichových, hmatových a
chuťových)
- odraz jiných uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
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VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá

9. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti

Rozvíjení smyslové citlivosti

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- seznámí se s druhy vizuálně obrazného vyjádření,
porovnává je se svojí zkušeností a inspiruje se jimi pro
vlastní tvorbu
- využívá prostředky pro zachycení jevů, kvalit a procesů
v proměnách, vývoji a vztazích

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- tvorba na základě inspirace uměleckou výtvarnou
tvorbou, fotografií, filmem, časopisy a novinami,
televizí, reklamou a elektronickými médii
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vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně

9. ročník
Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ
- v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti
- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly,
na základě nich vyjadřuje emoce, pocity, představy,
zapojuje fantazii (k jejich vyjádření volí vhodné
prostředky)
- ke své tvorbě využívá některé z metod uplatňovaných
v současném výtvarném umění (fotografie, reklama,
animace)

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ
- manipulace s objekty
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby
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Výtvarná výchova
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,

9. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Typy vizuálně obrazných vyjádření
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba,
své osobitosti a porovnává je ve vizuálně obrazných
animovaný film, fotografie, sochy, plastika
vyjádřeních již existujících, již užívaných
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Výtvarná výchova
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

9. ročník

Uplatňování subjektivity

Uplatňování subjektivity

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- interpretuje vizuálně obrazná vyjádření současnosti a - hledisko jejich vnímání (zrakové, hmatové, statické,
minulosti, vychází ze znalostí historie a svých zkušeností dynamické)
- hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, citově zabarvená)
- promyšlené a vědomé uplatnění při vlastní činnosti
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Výtvarná výchova
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a

9. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Ověřování komunikačních účinků

Osobní postoj v komunikaci
Osobní postoj v komunikaci
- na základě vlastních zkušeností nalézá rozdíly v pracích - utváření a zdůvodnění osobního postoje
- uvědomuje si různorodost zdrojů interpretací
- podmínky pro porovnávání prací a jejich
zdůvodňování
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Výtvarná výchova
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová grafika,
fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje

9. ročník

Ověřování komunikačních účinků

Ověřování komunikačních účinků

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
Proměny komunikačního obsahu
- nalézá vhodnou formu pro prezentaci svých vizuálně
obrazných vyjádření
- porovnává práce jedince s pracemi ostatních

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
- komunikace se spolužáky, vysvětlování, obhajoba
výsledků své tvorby
- naučit se respektovat záměr a tvorbu jiných
- prezentace ve veřejném prostoru
Proměny komunikačního obsahu
- proměny obsahu vlastních prací v různých
souvislostech
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Výtvarná výchova

9. ročník

své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
pružnost nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
– poznávání lidí ve skupině, mezilidské vztahy, komunikace v různých situacích, kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
- příprava, čistota a úklid pracovního místa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti, odpovědnost, ohleduplnost
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
využívat médií jako zdroje informací (videoprogramy, počítačové programy)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah člověka k životnímu prostředí a jeho ochrana
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vztahy mezi lidmi, respektování různých etnik
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5.17 Sportovní a pohybové aktivity
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Název předmětu
Oblast

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

1

Sportovní a pohybové aktivity

Charakteristika předmětu

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Sportovní a pohybové aktivity na 2. stupni doplňuje svým vzdělávacím obsahem
předmět Tělesná výchova na 2. stupni. Předmět Sportovní a pohybové aktivity se vyučuje v 6. ročníku jako
povinný předmět a jeho časová dotace je jednu hodinu týdně. Hodina je převzata z disponibilní časové
dotace. Výuka je v tomto ročníku obohacena o sportovní hry, kolektivní sporty a další sportovní aktivity.
Výuka probíhá v tělocvičně školy. Za příznivého počasí na školním sportovním hřišti.
Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole,
rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty.
Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím
jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou aktivitou žáků, na řešení problémů, na
aktivitách ve skupinách, sebekontrolu a na aktivity s důrazem na činnostní charakter učení.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou začleněna průřezová témata.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Sportovní a pohybové aktivity se vyučuje v 6. ročníku jako povinný předmět a jeho časová dotace
předmětu (specifické informace o předmětu je jednu hodinu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie: společné





Tělesná výchova
Přírodopis
Výchova k občanství
Kompetence k učení:
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Název předmětu
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Sportovní a pohybové aktivity





Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj
prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů:
 přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho
odstranění
 hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
Kompetence komunikativní:
 vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva
 otevírání prostoru diskusi o taktice družstva
 pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace
Kompetence sociální a personální:
 dodržování pravidel fair play
 prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí
 rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva,
 rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva
Kompetence občanské:
 podpora aktivního sportování
 objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
 první pomoc při úrazech lehčího charakteru
 emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin
Kompetence pracovní:
 Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě
 vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace
 zpracovávání a prezentace naměřených výkonů

Sportovní a pohybové aktivity
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník



Kompetence k učení
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Sportovní a pohybové aktivity

6. ročník







RVP výstupy
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- volí odpovídající sportovní oblečení

- správně používá terminologii

Učivo
- vybíjená
- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená
- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
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Sportovní a pohybové aktivity

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

6. ročník

- zvládá techniku sport. her

- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená
- přehazovaná

- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
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Sportovní a pohybové aktivity

6. ročník

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

- zná pravidla jednotlivých her

- vybíjená

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

- zvládá organizaci a řízení herních činností

- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená

- přehazovaná

- fotbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
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Sportovní a pohybové aktivity

6. ročník

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

- umí použít různé herní systémy, herní
kombinace,herní činností

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

- dodržuje pravidla fair play

- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená
- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená
- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
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Sportovní a pohybové aktivity

6. ročník

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

- dokáže zorganizovat školní turnaj

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v

- zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při sportovnich

- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená
- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená

418

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Sportovní a pohybové aktivity

6. ročník

méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního činnostech
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

- rozvijí zdravou soutěživost

- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená
- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
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Sportovní a pohybové aktivity

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

6. ročník

- dbá na čestnost a spravedlnost

Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti
- vybíjená
- přehazovaná
- fotbal
- basketbal
- florbal
- ringo
- stolní tenis
- freesbee
- softbal
- lyžování
Význam pohybu pro zdraví
– rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Rozvoj fyzické zdatnosti
Rozvoj síly
Rozvoj vytrvalosti
Rozvoj rychlosti
Rozvoj obratnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
–
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
- zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.18 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň:
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět Tělesná výchova směřuje k poznávání sama sebe, pochopení hodnoty zdraví. Žáci poznávají
smysl zdravotní prevence, hloubku problémů spojených s nemocí a poškozením zdraví. Seznamují se
s různým nebezpečím v běžných i mimořádných situacích. Osvojují si dovednosti a způsoby chování, které
vedou k zachování či posílení zdraví. Získávají potřebnou odpovědnost za své zdraví i zdraví jiných. Zpočátku
je vzdělávání ovlivněno osobním přístupem učitele, později je kladen důraz na větší samostatnost a
odpovědnost. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři základní tematické okruhy: Činnosti ovlivňující
zdraví , Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností , Činnosti podporující pohybové učení .
Tematický okruh Činnosti ovlivňující zdraví obsahuje význam pohybu pro zdraví (režim, délka a
intenzita pohybu), příprava organismu (před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, cvičení napínací,
protahovací), zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení), rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti, koordinace pohybu, hygiena při tělesné výchově a bezpečnost při
pohybových aktivitách.
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností zahrnuje pohybové hry, základy gymnastiky
(průpravná cvičení, akrobacie, cvičení na nářadí a s náčiním), rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
(kondiční cvičení s hudbou, vyjádření rytmu a melodie pohybem, jednoduchý tanec), průpravné úpoly
(přetahy, přetlaky), základy atletiky (rychlý běh, vytrvalostní běh, skok do dálky, skok z místa, hod míčkem),
pohybové hry, sportovní hry, turistika a pobyt přírodě (chůze v terénu, ochrana přírody), plavání (základní
plavecká výuka) a pohyb na sněhu (hry na sněhu, sáňkování, bobování).
Do tematického okruhu Činnosti podporující pohybové učení spadá komunikace v tělesné výchově
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Název předmětu

Tělesná výchova
(povely, signály, názvosloví), organizace při tělesné výchově, zásady chování a jednání (fair play), pravidla
osvojených pohybových činností (her, závodů, soutěží), měření a posuzování pohybových dovedností
(měření výkonů) a zdroje informací o pohybových činnostech.
Žáci využívají k tělovýchovným aktivitám tělocvičnu, hřiště, cvičí ve volné přírodě. Každý rok se žáci
mohou zúčastnit plaveckého kursu, který jim škola umožní ve spolupráci s plaveckým bazénem.

V úvodu každé vyučovací hodiny absolvují nástup, rozcvičku a dále probíhá hlavní část hodiny. Ke
konci hodiny následuje závěrečné zklidnění. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel
využívá během hodin TV různých metod a forem práce. Využívá také veškeré dostupné nářadí a náčiní.
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:
Vyu č ovací p ř edm ě t Tělesná výchova na 2. stupni navazuje svým vzd ě lávacím obsahem na
p ř edm ě t Tělesná výchova na 1. stupni. V 6. až 9. ro č níku jsou vyu č ovány 2 hodiny týdn ě . Výuka v 7.,
8. 9. ročníku může být obohacena o sportovní kurzy (LVVZ, cyklistický a vodácký). Výuka probíhá
v tělocvičně školy. Za příznivého počasí na školním sportovním hřišti. Ve všech ro č nících jsou žáci
rozd ě leni do skupin dle pohlaví.
P ř edm ě t je již svou podstatou zam ěř en na rozvoj dovedností žák ů , nikoliv znalostí
a v ě domostí. Tím jsou dány i metody práce zam ěř ené p ř edevším na samostatnou aktivitou žák ů ,
na ř ešení problém ů , na aktivitách ve skupinách, sebekontrolu a na aktivity s d ů razem na č innostní
charakter u č ení.
5.18.1.1.1 Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou
začleněna průřezová témata.
Osobnostní a sociální výchova – řešení problémů, praktická etika, kooperace, komunikace, vztahy mezi
lidmi, psychohygiena, sebepoznávání, seberegulace.
5.18.1.1.2
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Tělesná výchova má časovou dotaci:
předmětu (specifické informace o předmětu v 1. – 9. ročníku – 2 hodiny týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy





Matematika a její aplikace
Český jazyk a literatura
Prvouka
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Název předmětu

Tělesná výchova









Přírodopis
Hudební výchova
Zeměpis
Dějepis
Fyzika
Přírodověda
Sportovní a pohybové aktivity
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
1. stupeň
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel vede žáky k tomu, aby si osvojili základní názvosloví
kompetence žáků
 učitel vede žáky k orientaci v informačních zdrojích a sportovních aktivitách
 učitel motivuje žáky aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
 učitel učí žáky změřit základní pohybové výkony a porovnávat je s předchozími
 učitel vede žáky k tomu, aby se naučili na základě jasných kritérií porovnávat a hodnotit své výkony
a výsledky
2. stupeň
žáci
 poznávají vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj
 prožívají souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
 systematicky sledují vývoje vlastní fyzické zdatnosti
učitel
 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
 dodává žákům sebedůvěru
 sleduje pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel vede žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí při všech
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Název předmětu

Tělesná výchova
činnostech
 učitel vede žáky k řešení problémů spojených s nesportovním chováním
 učitel učí žáky kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je, uvědomit si zodpovědnost za svá
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit
 učitel vede žáky k adekvátní reakci v situaci úrazu spolužáka
2. stupeň
žáci
 přemýšlí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho
odstranění
 hledají vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
učitel
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
 vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
Kompetence komunikativní:
1. stupeň
 učitel vede žáky k reakci na základní povely a pokyny
 učitel učí žáky ke spolupráci při týmových pohybových činnostech a soutěžích
 učitel vede žáky ke vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých a vytváří příležitost pro
relevantní komunikaci
2. stupeň
žáci
 respektují a přijímají pokyny vedoucího družstva
 otevírání prostoru diskusi o taktice družstva
 pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace
učitel
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Tělesná výchova
1. stupeň
 učitel vede žáky k jednání fair play, dodržování pravidel, respektování se navzájem
 učitel učí žáky označit přestupky
 učitel vede žáky k respektování opačné pohlaví
 učitel učí zvládnou pohybové činnosti ve skupině
 učitel vede žáky ke spolupráci a umožňuje každému zažít úspěch
2. stupeň
žáci
 dodržuje pravidla fair play
 prezentuje a podporuje myšlenky olympijského hnutí
 rozvíjí spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva,
 rozděluje a přijímá úkoly v rámci sportovního družstva
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:
1. stupeň
 učitel podporuje u žáků podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu a přiměřenou
samostatnost a vůli při zlepšování své zdatnosti
 učitel vede žáky ke spojování svých pohybových činností se zdravím
 učitel motivuje žáky k zařazování si do vlastního pohybového režimu kolektivní cvičení
 učitel umožní žákům podílet se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
 učitel vede žáky k zapojování se do sportovních aktivit
2. stupeň
žáci
 podporuje aktivní sportování
 objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
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Název předmětu

Tělesná výchova




první pomoc při úrazech lehčího charakteru
emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin

učitel





Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

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:
1. stupeň
 učitel vede žáky k dodržování vymezených pravidel, hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech v běžném životě
 učitel učí bezpečně a účinně používat tělocvičné nářadí a náčiní
2. stupeň
žáci
 dodržují pravidla ve sportu, v celém životě
 vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace
 zpracovávání a prezentace naměřených výkonů
učitel
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
Ve 3. a 4. Ročníku probíhá výuka plavání.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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 Kompetence komunikativní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou zná význam pohybu pro zdraví člověka
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

zná a uplatňuje pravidla chování a bezpečnosti při TV a
sportu

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zná a dodržuje zásady správného sezení a držení těla
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

Učivo
. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
- hygiena při pohybových činnostech a cvičebního
prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při drobných poranění
. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
- hygiena při pohybových činnostech a cvičebního
prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při drobných poranění
. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
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1. ročník

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pravidelně se věnuje pohybovým aktivitám, kromě
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
povinné TV se účastní i dalších sportovních aktivit
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní užívá cviky pro odstranění únavy
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
- hygiena při pohybových činnostech a cvičebního
prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při drobných poranění
. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
- hygiena při pohybových činnostech a cvičebního
prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při drobných poranění
. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
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1. ročník

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

dodržuje základní hygienické požadavky (převlékání,
mytí)

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

adekvátně reaguje na situaci úrazu, přivolá pomoc
dospělého, ošetří drobné poranění

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu

zná základní pojmy osvojovaných cviků

- hygiena při pohybových činnostech a cvičebního
prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při drobných poranění
. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
- hygiena při pohybových činnostech a cvičebního
prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při drobných poranění
. Činnosti ovlivňující zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- způsoby ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti
- správné držení těla
- příprava organismu před pohybovou činností a její
vhodné ukončení
- prevence a korekce jednostranného tělesného a
duševního zatížení
- hygiena při pohybových činnostech a cvičebního
prostředí
- bezpečnost při pohybových činnostech
- první pomoc při drobných poranění
Gymnastika
- akrobacie – průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu,
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1. ročník

provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

pojmenuje základní gymnastické nářadí a náčiní

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

osvojí si i základní cviky gymnastiky

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

využívá gymnastiku ke správnému držení těla, k rozvoji
pohyblivosti, obratnosti a síly – šplh, žebřiny, přeskok
přes švihadlo

kotoul vpřed, vzad
- přeskok – průpravná cvičení pro nácvik odrazu z
můstku, základy gymnastického odrazu, výskok na
sníženou švédskou bednu
- šplh – na tyči s přírazem
- přeskok přes švihadlo – s meziskokem, bez
meziskoku
- žebřiny – správný úchop, vylézání, slézání, seskok,
vis, obměny cvičení
Gymnastika
- akrobacie – průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu,
kotoul vpřed, vzad
- přeskok – průpravná cvičení pro nácvik odrazu z
můstku, základy gymnastického odrazu, výskok na
sníženou švédskou bednu
- šplh – na tyči s přírazem
- přeskok přes švihadlo – s meziskokem, bez
meziskoku
- žebřiny – správný úchop, vylézání, slézání, seskok,
vis, obměny cvičení
Gymnastika
- akrobacie – průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu,
kotoul vpřed, vzad
- přeskok – průpravná cvičení pro nácvik odrazu z
můstku, základy gymnastického odrazu, výskok na
sníženou švédskou bednu
- šplh – na tyči s přírazem
- přeskok přes švihadlo – s meziskokem, bez
meziskoku
- žebřiny – správný úchop, vylézání, slézání, seskok,
vis, obměny cvičení
Gymnastika
- akrobacie – průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu,
kotoul vpřed, vzad
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TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

1. ročník
- přeskok – průpravná cvičení pro nácvik odrazu z
můstku, základy gymnastického odrazu, výskok na
sníženou švédskou bednu
- šplh – na tyči s přírazem
- přeskok přes švihadlo – s meziskokem, bez
meziskoku
- žebřiny – správný úchop, vylézání, slézání, seskok,
vis, obměny cvičení
zvládne základní estetické držení těla

Cvičení s hudbou a tanec
- základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým
doprovodem
- estetický pohyb těla
- jednoduché krokové variace

vyjádří slovo, hudbu, rytmus a pocity pohybem

Cvičení s hudbou a tanec
- základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým
doprovodem
- estetický pohyb těla
- jednoduché krokové variace

ovládá základní tanečky a taneční kroky

Cvičení s hudbou a tanec
- základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým
doprovodem
- estetický pohyb těla
- jednoduché krokové variace

zná základní atletické pojmy a disciplíny

Atletika
- rychlý běh na 20 – 60 m, vytrvalostní běh do 10
minut (spojený s chůzí), základy nízkého a
polovysokého startu, běh z různých poloh
- skok – do dálky s rozběhem, z místa
- hod – míčkem z místa a z rozběhu
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při

1. ročník

zvládne základní techniky běhu, skoku a hodu

Atletika
- rychlý běh na 20 – 60 m, vytrvalostní běh do 10
minut (spojený s chůzí), základy nízkého a
polovysokého startu, běh z různých poloh
- skok – do dálky s rozběhem, z místa
- hod – míčkem z místa a z rozběhu

zná některé pohybové hry, jejich pravidla, obměny her

Pohybové hry
- základní pojmy, povely, pravidla her
- hry pohybové (relaxační, soutěživé)
- průpravné úpoly (přetahy, přetlaky)
- využití netradičního náčiní

využívá k pohybové hře i jiné předměty něž tělocvičné
náčiní

Pohybové hry
- základní pojmy, povely, pravidla her
- hry pohybové (relaxační, soutěživé)
- průpravné úpoly (přetahy, přetlaky)
- využití netradičního náčiní
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pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní

1. ročník
přizpůsobí se kolektivu, spolupracuje

Pohybové hry
- základní pojmy, povely, pravidla her
- hry pohybové (relaxační, soutěživé)
- průpravné úpoly (přetahy, přetlaky)
- využití netradičního náčiní

zná základní náčiní a pravidla sportovních her

Sportovní hry
- míčová průprava – přihrávky, chytání jednoruč,
obouruč, driblink, střelba na koš

zvládá základní způsoby manipulace a míčem

Sportovní hry
- míčová průprava – přihrávky, chytání jednoruč,
obouruč, driblink, střelba na koš
Turistika pobyt v přírodě
- pohyb v terénu – chůze, běh, pohybové hry v
přírodě, první pomoc při drobných poraněních

připraví se na turistickou akci

zvládá základní techniku chůze v terénu i se zátěží

Turistika pobyt v přírodě
- pohyb v terénu – chůze, běh, pohybové hry v
přírodě, první pomoc při drobných poraněních
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cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

1. ročník

orientuje se v přírodě podle přírodních úkazů

Turistika pobyt v přírodě
- pohyb v terénu – chůze, běh, pohybové hry v
přírodě, první pomoc při drobných poraněních

dodržuje zásady bezpečnosti při pohybu v rozmanitém
terénu

Turistika pobyt v přírodě
- pohyb v terénu – chůze, běh, pohybové hry v
přírodě, první pomoc při drobných poraněních

ošetří drobná poranění

Turistika pobyt v přírodě
- pohyb v terénu – chůze, běh, pohybové hry v
přírodě, první pomoc při drobných poraněních

dodržuje zásady bezpečnosti a chování v daném
prostředí, spolupracuje s kolektivem

Pohyb na sněhu
- zásady bezpečnosti, pravidla chování, smluvené
signály pro dorozumívání v tomto prostředí
- jízda na saních, bobech
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1. ročník

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
reaguje na smluvené pokyny a gesta
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
jedná v duchu fair play
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

dohodne se na základní spolupráci a uplatňuje ji

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zná pravidla osvojených pohybových činností (her,
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří soutěží, závodů)
varianty osvojených pohybových her

- koulovaná, stavby ze sněhu, hry na sněhu

Pohyb na sněhu
- zásady bezpečnosti, pravidla chování, smluvené
signály pro dorozumívání v tomto prostředí
- jízda na saních, bobech
- koulovaná, stavby ze sněhu, hry na sněhu
Sportovní hry
- míčová průprava – přihrávky, chytání jednoruč,
obouruč, driblink, střelba na koš
Pohyb na sněhu
- zásady bezpečnosti, pravidla chování, smluvené
signály pro dorozumívání v tomto prostředí
- jízda na saních, bobech
- koulovaná, stavby ze sněhu, hry na sněhu
. Činnosti podporující pohybové učení
- základní tělovýchovné pojmy
- smluvené povely, signály, gesta, značky
- organizace prostoru a činností
- pravidla osvojování pohybových činností
- vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových
činnostech
- zásady bezpečnosti, jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech, jednání fair play
. Činnosti podporující pohybové učení
- základní tělovýchovné pojmy
- smluvené povely, signály, gesta, značky
- organizace prostoru a činností
- pravidla osvojování pohybových činností
- vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových
činnostech
- zásady bezpečnosti, jednání a chování v různém

435

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Tělesná výchova
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

1. ročník
změří a posoudí pohybové dovednosti své i ostatních
žáků

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a v jednoduchých případech rozhodne o výsledku
soutěže na úrovni třídy

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a zvládá jednoduchou organizaci činností
soutěže na úrovni třídy

prostředí a při různých činnostech, jednání fair play
. Činnosti podporující pohybové učení
- základní tělovýchovné pojmy
- smluvené povely, signály, gesta, značky
- organizace prostoru a činností
- pravidla osvojování pohybových činností
- vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových
činnostech
- zásady bezpečnosti, jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech, jednání fair play
. Činnosti podporující pohybové učení
- základní tělovýchovné pojmy
- smluvené povely, signály, gesta, značky
- organizace prostoru a činností
- pravidla osvojování pohybových činností
- vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových
činnostech
- zásady bezpečnosti, jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech, jednání fair play
. Činnosti podporující pohybové učení
- základní tělovýchovné pojmy
- smluvené povely, signály, gesta, značky
- organizace prostoru a činností
- pravidla osvojování pohybových činností
- vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových
činnostech
- zásady bezpečnosti, jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech, jednání fair play

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla a zvuků v různých situacích, kooperace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
výchova k samostatnosti
odpovědnost, ohleduplnost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím a využívá nabízené příležitosti

Učivo
Význam pohybu pro zdraví
-rozvržení, plánování pohybových cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti
-držení těla, dýchání
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TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

2. ročník
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
zná význam sportování pro zdraví

-zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
Význam pohybu pro zdraví
-rozvržení, plánování pohybových cvičení

Zdravotně zaměřené činnosti
-držení těla, dýchání
-zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití

zvládá rozcvičení podle předcvičovatele

Příprava organismu
-příprava před pohybovou činností
Zdravotně zaměřené činnosti
-držení těla, dýchání
-zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
dbá na správné držení těla při různých činnostech i
Zdravotně zaměřené činnosti
provádění cviků
-držení těla, dýchání
-zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní dbá na správné dýchání
Zdravotně zaměřené činnosti
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
-držení těla, dýchání
nebo vlastním svalovým oslabením
-zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní používá protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a Příprava organismu
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží uvolnění
-příprava před pohybovou činností
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
Příprava organismu
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží aktivitou
-příprava před pohybovou činností
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní používá kompenzační a relaxační cviky
Příprava organismu
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
-příprava před pohybovou činností
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny
Hygiena při TV
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
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chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené

2. ročník

používá vhodné oblečení a obuv na sport

Bezpečnost při pohybových činnostech
-bezpečnost v TV
-bezpečná práce s nářadím, náčiním

samostatně se převlékne do cvičebního úboru

Hygiena při TV

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
tělocvičně, na hřišti, v přírodě

Bezpečnost při pohybových činnostech
-bezpečnost v TV
-bezpečná práce s nářadím, náčiním
Bezpečnost při pohybových činnostech
-bezpečnost v TV
-bezpečná práce s nářadím, náčiním
Pohybové hry
-využívá k hrám netradiční náčiní a nářadí (kolíček na
prádlo, krepový papír,…atd.)
Pohybové hry
-využívá k hrám netradiční náčiní a nářadí (kolíček na
prádlo, krepový papír,…atd.)

reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
bezpečnou organizaci činnosti
zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
skupiny
spolupracuje při jednotlivých týmových činnostech,
soutěžích

zná některé pohybové hry a dokáže je obměnit

zná základní pojmy osvojovaných cviků

Pohybové hry
-využívá k hrám netradiční náčiní a nářadí (kolíček na
prádlo, krepový papír,…atd.)
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
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2. ročník

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pojmenuje základní gymnastické nářadí a náčiní
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
osvojí i základní cviky gymnastiky
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní

hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
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2. ročník

osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
využívá gymnastiku ke správnému držení těla,
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
k rozvoji pohyblivosti, obratnosti a síly - šplh, žebřiny,
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po přeskok přes švihadlo
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
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2. ročník

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
jednoduchá cvičení na žebřinách
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
skáče přes švihadlo
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
dokáže podbíhat dlouhé lano
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu

Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
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2. ročník

provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
provádí cvičení na lavičkách
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládne jednoduché kroky při tancích (cval stranou,
poskočný krok,…)

sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Základy gymnastiky
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti
-správné držení těla
-kotoul vpřed a vzad a jeho přípravná cvičení
-odraz z můstku a jeho přípravná cvičení, výskok na
sníženou švédskou bednu
-ručkování na hrazdě
-chůze po kladině s dopomocí
-šplh na tyči s přírazem
-přeskok přes švihadlo (s meziskokem, bez meziskoku
a různé obměny)
-činnost na žebřinách, správný úchop, vis, seskok a
různé obměny
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
-vyjádření melodie a rytmu pohybem
-nápodoba pohybem
-základní tanečky založené na chůzi a běhu
-přísunný krok, cval stranou, poskočný krok
-využití naučených kroků v lidovém tanci
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
-vyjádření melodie a rytmu pohybem
-nápodoba pohybem
-základní tanečky založené na chůzi a běhu
-přísunný krok, cval stranou, poskočný krok
-využití naučených kroků v lidovém tanci
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TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

2. ročník
provádí přetahy a přetlaky

Průpravné úkony
-rozcvičky k procvičení koordinace pohybů ve
trojdobém a čtyřdobém taktu
-cvičení ve stoji spojném i stoji rozkročném
-cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo
-cvičení v lehu na zádech
-chytání míčů a míčků do obou rukou po vlastním
nadhozu i odrazu od země i od zdi

rozumí pojmům z pravidel sportů a soutěží

Průpravné úkony
-rozcvičky k procvičení koordinace pohybů ve
trojdobém a čtyřdobém taktu
-cvičení ve stoji spojném i stoji rozkročném
-cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo
-cvičení v lehu na zádech
-chytání míčů a míčků do obou rukou po vlastním
nadhozu i odrazu od země i od zdi

dokáže předcvičit cviky na protažení i uvolnění

Průpravné úkony
-rozcvičky k procvičení koordinace pohybů ve
trojdobém a čtyřdobém taktu
-cvičení ve stoji spojném i stoji rozkročném
-cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo
-cvičení v lehu na zádech
-chytání míčů a míčků do obou rukou po vlastním
nadhozu i odrazu od země i od zdi
Základy atletiky
-běh, skok do dálky, hod míčkem
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)
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2. ročník

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
zvládá základní atletické pojmy
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
zvládá rychlý běh na 20 – 60 metrů, vytrvalostní běh
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
spojeny s chůzí
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
Základy atletiky
-běh, skok do dálky, hod míčkem
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
Základy atletiky
-běh, skok do dálky, hod míčkem
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem

445

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Tělesná výchova

2. ročník

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
umí start nízký a polovysoký
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
zvládá skok do dálky s odrazem z místa i s rozběhem
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
Základy atletiky
-běh, skok do dálky, hod míčkem
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
Základy atletiky
-běh, skok do dálky, hod míčkem
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
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2. ročník

pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
zvládá hod míčkem, kriketovým míčkem z místa a s
Základy atletiky
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
rozběhem
-běh, skok do dálky, hod míčkem
provedení pohybové činnosti
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
kameny, větvičky apod.)
je s předchozími výsledky
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
Základy atletiky
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
-běh, skok do dálky, hod míčkem
provedení pohybové činnosti
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
kameny, větvičky apod.)
je s předchozími výsledky
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových Základy atletiky
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
činnostech a soutěžích
-běh, skok do dálky, hod míčkem
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2. ročník

provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

jedná v duchu fair play

-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
Bezpečnost při pohybových činnostech
-bezpečnost v TV
-bezpečná práce s nářadím, náčiním
Základy atletiky
-běh, skok do dálky, hod míčkem
-běh střídavý s chůzí
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)
-štafetové běhy
-rychlý běh
-přeskok lavičky
-skok daleký s rozběhem
-skok z místa
-výskoky na překážku (rozběh, seskok)
-házení do naznačených terčů
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu
-přehazování míčů a drobných předmětů
Činnosti podporující pohybové učení
Komunikace v TV
-znalost názvosloví, smluvených povelů, signálů
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
dodržuje základní pravidla her
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří -soutěží v družstvu
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří družstvo
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně

Zásady jednání a chování
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-využití netradičního náčiní při cvičení, -organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností (her a soutěží, zásady jednání a
chování)
-přihrávky obouruč na místě (ve dvojicích, ve
skupinách)
-vrchní přihrávka jednoruč na místě i chůzi
-chytání obouruč na místě
-běh nebo chůze s házením míče o zem
-míčové hry a pravidla, některé vybrané míčové hry
podle podmínek školy a možnosti
zapojit žáky do mimoškolní aktivity
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-využití netradičního náčiní při cvičení, -organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností (her a soutěží, zásady jednání a
chování)
-přihrávky obouruč na místě (ve dvojicích, ve
skupinách)
-vrchní přihrávka jednoruč na místě i chůzi
-chytání obouruč na místě
-běh nebo chůze s házením míče o zem
-míčové hry a pravidla, některé vybrané míčové hry
podle podmínek školy a možnosti
zapojit žáky do mimoškolní aktivity
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-využití netradičního náčiní při cvičení, -organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností (her a soutěží, zásady jednání a
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reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládne hry spojené s během, s házením, hry
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří pro uklidnění a hry na hřišti
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zvládá bezpečnost na lyžích
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zná základní techniky sjezdu na lyžích
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zná pravidla her a umí se podle nich chovat
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří

chování)
-přihrávky obouruč na místě (ve dvojicích, ve
skupinách)
-vrchní přihrávka jednoruč na místě i chůzi
-chytání obouruč na místě
-běh nebo chůze s házením míče o zem
-míčové hry a pravidla, některé vybrané míčové hry
podle podmínek školy a možnosti
zapojit žáky do mimoškolní aktivity
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-využití netradičního náčiní při cvičení, -organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností (her a soutěží, zásady jednání a
chování)
-přihrávky obouruč na místě (ve dvojicích, ve
skupinách)
-vrchní přihrávka jednoruč na místě i chůzi
-chytání obouruč na místě
-běh nebo chůze s házením míče o zem
-míčové hry a pravidla, některé vybrané míčové hry
podle podmínek školy a možnosti
zapojit žáky do mimoškolní aktivity
Lyžování

Lyžování

Činnosti podporující pohybové učení
Komunikace v TV
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varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
respektuje ochranu životního prostředí
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
dokáže překonat přírodní překážky

-znalost názvosloví, smluvených povelů, signálů
Zásady jednání a chování
Turistika a pobyt v přírodě
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)

Turistika a pobyt v přírodě
-běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes
kameny, větvičky apod.)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
- dodržování pravidel, smysl pro čistou a bezkonfliktní hru
- zvládá povely vyučujícího, chápe pokyny a gesta při hrách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- ohleduplnost, spolupráce
- férová hra, smysl pro spravedlnost (nepodvádět,…)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
- životní styl, prostředí a zdraví
- důležitost pohybu v lidském životě v různých situacích
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo
skupiny

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při jednotlivých týmových činnostech,
soutěžích

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
samostatně se převlékne do cvičebního úboru
prostorech školy

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
význam pohybu a vhodné množství
zdravotně zaměřené činnosti
formy rychlosti a vytrvalosti
hygiena a bezpečnost při tělesné výchově
vyučující zohlední náročnost učiva dle věku a
schopností žáku
Činnosti ovlivňující zdraví
význam pohybu a vhodné množství
zdravotně zaměřené činnosti
formy rychlosti a vytrvalosti
hygiena a bezpečnost při tělesné výchově
vyučující zohlední náročnost učiva dle věku a
schopností žáku
spolupráce při hře
utkání podle zjednodušených pravidel minisportu
Činnosti ovlivňující zdraví
význam pohybu a vhodné množství
zdravotně zaměřené činnosti
formy rychlosti a vytrvalosti
hygiena a bezpečnost při tělesné výchově
vyučující zohlední náročnost učiva dle věku a
schopností žáku
spolupráce při hře
utkání podle zjednodušených pravidel minisportu
Činnosti ovlivňující zdraví
význam pohybu a vhodné množství
zdravotně zaměřené činnosti
formy rychlosti a vytrvalosti
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TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
atletika:
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
zvládá podle svých předpokladu základy techniky
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po rychlého a vytrvalostního běhu (běh střídá s chůzí)
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

hygiena a bezpečnost při tělesné výchově
vyučující zohlední náročnost učiva dle věku a
schopností žáku
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro rozvoj
běžecké rychlosti, startovní reakce
pojmy, povely, signály, gesta, znamení
polovysoký a nízký start
rychlý běh do 60 metrů, vytrvalostní běh do 1000
metru na dráze
výběh na signál, gesta, znamení
běh terénem do 15 minut
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zvládá dle svých předpokladů základy turistiky a pobytu přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích,
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
v přírodě
chůze v terénu
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
táboření, ochrana přírody
zlepšení úrovně své zdatnosti
chůze a běh terénem po vyznačené trase
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá dle svých předpokladů techniku odrazu při skoku skok do dálky z rozběhu
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří a hodu
hod míčkem z rozběhu – dle svých možností
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá dle svých předpokladů základy sportovních her
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá dle svých předpokladů jednoduché pohybové
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří činnosti
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zvládá v souladu s individuálními předpoklady základy
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží plaveckého výcviku
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
dokáže se pohybovat v zimní přírodě
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
zvládá základní prvky na lyžích a na bruslích
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného

manipulace s míčem (přihrávka jednoruč, rukou a
nohou)
pohybové hry s různým zaměřením
využití hraček
netradiční náčiní při cvičení
pohybová tvořivost
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
pohybové hry s různým zaměřením
využití hraček
netradiční náčiní při cvičení
pohybová tvořivost
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
hygiena plavání
adaptace na vodní prostředí
základní plavecké dovednosti
smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu
základy bezpečnosti při plavání a při pohybu v
prostředí bazénu
jeden plavecký způsob
základní zásady záchrany, sebezáchrany a dopomoci
tonoucímu
přivolání pomoci
hry na sněhu - bobování, sáňkování
lyžování, bruslení - dle zimních podmínek
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chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
Zvládá základy gymnastiky v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří předpoklady
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá organizaci při TV
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
ovládá základní terminologii osvojovaných činností
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

Akrobacie, přeskok
cvičení na nářadí a s náčiním
správné držení těla,
chůze po kladině s dopomocí
výskoky na švédskou bednu s 2-4 díly s odrazem
základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, nácvik driblování
hod na koš - obouruč
Činnosti podporující pohybové učení
základní organizační činnosti
základní tělocvičná terminologie
signály a povely
základní pohybové hry

základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, nácvik driblování
hod na koš - obouruč
Činnosti podporující pohybové učení
základní organizační činnosti
základní tělocvičná terminologie
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TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

3. ročník

reaguje na smluvené povely a signály

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

signály a povely
základní pohybové hry
základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, nácvik driblování
hod na koš - obouruč
Činnosti podporující pohybové učení
základní organizační činnosti
základní tělocvičná terminologie
signály a povely
základní pohybové hry

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
dodržuje pravidla her a soutěží
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, nácvik driblování
hod na koš - obouruč
Činnosti podporující pohybové učení
základní organizační činnosti
základní tělocvičná terminologie
signály a povely
základní pohybové hry

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
snaží se o dodržování fair play
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti

Činnosti podporující pohybové učení
základní organizační činnosti
základní tělocvičná terminologie
signály a povely
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3. ročník

pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

základní pohybové hry

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
Význam pohybu pro zdraví
-bezpečný pohyb a chování ve známém i neznámém
prostředí pro TV, dodržování pokynů týkajících se
jejich bezpečnosti a ochrany zdraví
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
používá protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a Činnosti ovlivňující zdraví
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
uvolnění
Význam pohybu pro zdraví
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po -podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu -bezpečný pohyb a chování ve známém i neznámém
zlepšení úrovně své zdatnosti
prostředí pro TV, dodržování pokynů týkajících se
jejich bezpečnosti a ochrany zdraví
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
Činnosti ovlivňující zdraví
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4. ročník

cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
nebo vlastním svalovým oslabením
vlastním svalovým oslabením

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje

Význam pohybu pro zdraví
-bezpečný pohyb a chování ve známém i neznámém
prostředí pro TV, dodržování pokynů týkajících se
jejich bezpečnosti a ochrany zdraví
Činnosti ovlivňující zdraví
Příprava organismu
-příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti
-rozcvičky
-příprava organismu pro různé pohybové činnosti

zvládá a užívá základních osvojených tělocvičných
názvosloví a dokáže cvičit podle jednoduchého
nákresu nebo jednoduchého popisu cvičení

Činnosti ovlivňující zdraví
Příprava organismu
-příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti
-rozcvičky
-příprava organismu pro různé pohybové činnosti

dbá na správné držení těla při různých činnostech i
provádění cviků

Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně zaměřené činnosti
-správné držení těla
-rozvoj koordinace pohybů a zvyšování jejich úrovně
-v návaznosti na správně provedené průpravné
cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik

dbá na správné dýchání

Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně zaměřené činnosti
-správné držení těla
-rozvoj koordinace pohybů a zvyšování jejich úrovně
-v návaznosti na správně provedené průpravné
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zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

4. ročník
používá kompenzační a relaxační cviky

dodržuje pravidla hygieny a bezpečnostní pravidla
chování při pohybových aktivitách ve známém i
neznámém prostředí

Činnosti ovlivňující zdraví
Hygiena při TV
-vhodný sportovní oděv a obuv
-dodržovat pořádek a čistotu při pobytu v tělocvičně,
na hřišti, v přírodě
-otužování studenou vodou, vzduchem
-důležitost správné a vyvážené životosprávy
-vést žáky ke správné reakci při zranění, přivolat
pomoc, lékaře
Činnosti ovlivňující zdraví
Bezpečnost při pohybových činnostech
-bezpečnost v TV
-bezpečná práce s nářadím, náčiním

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených
pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Pohybové hry
-netradiční pohybové hry s netradičními pomůckami
-upevnění pravidel hry
-průprava her
-míčové hry
-soutěživé hry
-variace, obměny her
-hry pro uklidnění

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o

cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik
Činnosti ovlivňující zdraví
Zdravotně zaměřené činnosti
-správné držení těla
-rozvoj koordinace pohybů a zvyšování jejich úrovně
-v návaznosti na správně provedené průpravné
cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik
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pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
dbá na správné držení těla při různých činnostech i
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
šplhá na tyči
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
-akrobatická kombinace
-přeskoky
-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
-akrobatická kombinace
-přeskoky
-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
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činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

4. ročník
-akrobatická kombinace
-přeskoky
-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh
zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
hlavě apod.
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
-akrobatická kombinace
-přeskoky
-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh
provádí přitahování do výše čela na hrazdě
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
-akrobatická kombinace
-přeskoky
-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh
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TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
provádí cvičení na švédské bedně
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí
je s předchozími výsledky
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
-akrobatická kombinace
-přeskoky
-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
-akrobatická kombinace
-přeskoky
-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy gymnastiky
-akrobacie
-kotoul vpřed, vzad
-průprava pro zvládnutí stoje na rukou
-akrobatická kombinace
-přeskoky
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TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

4. ročník

zvládne základní kroky lidových tanců

-průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
-přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)
-přeskok přes kozu
-cvičení s náčiním
-cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, lavičky, tyč)
-šplh
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
-rytmizovaný pohyb, nápodoba
-tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem
-jednoduché tance
-vytvoření kreativní choreografie s prvky originality na
rytmický doprovod

dokáže reagovat na hudbu a ztvárnit ji pohybem

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
-rytmizovaný pohyb, nápodoba
-tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem
-jednoduché tance
-vytvoření kreativní choreografie s prvky originality na
rytmický doprovod

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v
tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Průpravné úpony
-rozcvičky k procvičení koordinace pohybů
-rozvoj koordinace pohybů a zvyšování jejich úrovně
-v návaznosti na správně provedené průpravné
cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik
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ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

4. ročník

správně reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Průpravné úpony
-rozcvičky k procvičení koordinace pohybů
-rozvoj koordinace pohybů a zvyšování jejich úrovně
-v návaznosti na správně provedené průpravné
cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik

zná techniku hodu kriketovým míčkem

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy atletiky
-běžecká abeceda
-základní pojmy
-běh střídavý s chůzí
-nízký start, polovysoký start
-běh 50 metrů, rychlý běh
-skok daleký s rozběhem
-rozměření skoku
-skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu
-hod kriketovým míčkem z rozběhu
-vytrvalostí běh, přespolní běh
-štafetový běh

zná princip štafetového běhu

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy atletiky
-běžecká abeceda
-základní pojmy
-běh střídavý s chůzí
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4. ročník

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zvládne vytrvalostní i rychlostní běh
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, vytrvalostního
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží běhu, při běhu terénem s překážkami
nebo vlastním svalovým oslabením

-nízký start, polovysoký start
-běh 50 metrů, rychlý běh
-skok daleký s rozběhem
-rozměření skoku
-skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu
-hod kriketovým míčkem z rozběhu
-vytrvalostí běh, přespolní běh
-štafetový běh

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy atletiky
-běžecká abeceda
-základní pojmy
-běh střídavý s chůzí
-nízký start, polovysoký start
-běh 50 metrů, rychlý běh
-skok daleký s rozběhem
-rozměření skoku
-skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu
-hod kriketovým míčkem z rozběhu
-vytrvalostí běh, přespolní běh
-štafetový běh

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy atletiky
-běžecká abeceda
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4. ročník

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní skáče do dálky
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní nacvičí správnou techniku skoku z místa
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

-základní pojmy
-běh střídavý s chůzí
-nízký start, polovysoký start
-běh 50 metrů, rychlý běh
-skok daleký s rozběhem
-rozměření skoku
-skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu
-hod kriketovým míčkem z rozběhu
-vytrvalostí běh, přespolní běh
-štafetový běh

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy atletiky
-běžecká abeceda
-základní pojmy
-běh střídavý s chůzí
-nízký start, polovysoký start
-běh 50 metrů, rychlý běh
-skok daleký s rozběhem
-rozměření skoku
-skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu
-hod kriketovým míčkem z rozběhu
-vytrvalostí běh, přespolní běh
-štafetový běh

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy atletiky
-běžecká abeceda
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4. ročník

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní účastní se atletických závodů
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
přihrává jednoruč a obouruč, driblink
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

-základní pojmy
-běh střídavý s chůzí
-nízký start, polovysoký start
-běh 50 metrů, rychlý běh
-skok daleký s rozběhem
-rozměření skoku
-skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu
-hod kriketovým míčkem z rozběhu
-vytrvalostí běh, přespolní běh
-štafetový běh

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy atletiky
-běžecká abeceda
-základní pojmy
-běh střídavý s chůzí
-nízký start, polovysoký start
-běh 50 metrů, rychlý běh
-skok daleký s rozběhem
-rozměření skoku
-skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu
-hod kriketovým míčkem z rozběhu
-vytrvalostí běh, přespolní běh
-štafetový běh

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
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TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
jedná v duchu fair-play
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu

4. ročník
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
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4. ročník

provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
rozlišují míč na basketbal a volejbal.
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
-nacvičuje střelbu na koš
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
nacvičuje přehazovanou
pohybových činnostech a soutěžích
-rozumí pravidlům přehazované, malé kopané, florbalu
a řídí se jimi
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při

využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
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pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
používá cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
-soutěží v družstvu
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
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reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží

4. ročník

dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice družstva Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
a dodržuje ji
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a
družstvo

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
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nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

4. ročník
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Základy sportovních her
-míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost
-základní spolupráce při hře
-organizace utkání, pravidla, výsledky, losování
-průpravné sportovní hry
-přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez míče
míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Turistika a pobyt v přírodě
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4. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
dovednosti
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
-respektuje zdravotní handicap
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou zná význam sportování pro zdraví
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i

dovede získat informace o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště

-pohyb a cvičení v přírodě
-orientace v přírodě
-ochrana přírody
-lékárnička a ošetření
-orientace na mapě
-základní dovednosti při táboření

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Turistika a pobyt v přírodě
-pohyb a cvičení v přírodě
-orientace v přírodě
-ochrana přírody
-lékárnička a ošetření
-orientace na mapě
-základní dovednosti při táboření
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Turistika a pobyt v přírodě
-pohyb a cvičení v přírodě
-orientace v přírodě
-ochrana přírody
-lékárnička a ošetření
-orientace na mapě
-základní dovednosti při táboření
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Turistika a pobyt v přírodě
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4. ročník

v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s
je s předchozími výsledky
předchozími výsledky

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného

zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul,
osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu
provádí skoky do vody
-správné dýchání
-splývání
-skoky d vody
-plavání na výdrž

zvládá bezpečnost na lyžích
-zná základní techniky sjezdu na lyžích

-pohyb a cvičení v přírodě
-orientace v přírodě
-ochrana přírody
-lékárnička a ošetření
-orientace na mapě
-základní dovednosti při táboření
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Turistika a pobyt v přírodě
-pohyb a cvičení v přírodě
-orientace v přírodě
-ochrana přírody
-lékárnička a ošetření
-orientace na mapě
-základní dovednosti při táboření
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Plavání
-upevnění a dodržování hygienických návyků
-zásady bezpečnosti při plavání, seznámení s
nebezpečím při plavání ve volné přírodě
v neznámém prostředí
-průpravná cvičení na suchu a ve vodě, splývání
-pády a skoky do vody
-seznámení s plaveckými styly, zvládnutí alespoň
jednoho (prsa, znak)
-plavání úseků 10 – 100 metrů

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Lyžování
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4. ročník

chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
-správně reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
pohybových činnostech a soutěžích
organizaci činnosti
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a dokáže rozmístit nářadí náčiní podle potřeby
soutěže na úrovni třídy
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

zná pravidla her i postihy za jejich nedodržení

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Lyžování

Činnosti podporující pohybové učení
Komunikace v TV
-názvosloví, smluvené signály, povely
Organizace při TV
-organizace prostoru
Zásady jednání a chování
Měření a posuzování pohybových dovedností
-práce se stopkami, pásmem
Činnosti podporující pohybové učení
Komunikace v TV
-názvosloví, smluvené signály, povely
Organizace při TV
-organizace prostoru
Zásady jednání a chování

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná dokáže změřit, zaznamenat, porovnat výkon s

Měření a posuzování pohybových dovedností
-práce se stopkami, pásmem
Činnosti podporující pohybové učení
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je s předchozími výsledky

4. ročník
předcházejícími výsledky

Komunikace v TV
-názvosloví, smluvené signály, povely
Organizace při TV
-organizace prostoru
Zásady jednání a chování

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i aktivitách a sportovních akcích
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace ve škole i mimo školu

Měření a posuzování pohybových dovedností
-práce se stopkami, pásmem
Činnosti podporující pohybové učení
Komunikace v TV
-názvosloví, smluvené signály, povely
Organizace při TV
-organizace prostoru
Zásady jednání a chování
Měření a posuzování pohybových dovedností
-práce se stopkami, pásmem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
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5. ročník

činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti
zařazuje do pohybového režimu nápravná cvičení
v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
zvládá osvojované pohybové dovednosti podle
individuálních předpokladů
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování
přiměřeně reaguje v situaci úrazu spolužáka, umí
ošetřit drobná poranění a přivolat lékaře
zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
užívá základní tělocvičné názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace
ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu,
rozvoji srdce, kostí, svalu, plic

význam pohybu pro zdraví
příprava organismu na pohybovou činnost
zdravotně zaměřené činnosti
rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a
koordinace
hygiena při TV
bezpečnost při pohybových činnostech
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TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

5. ročník

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Atletika:
zvládá podle svých předpokladů základy techniky
rychlého a vytrvalostního běhu (střídavý běh s chůzí)
zvládá dle svých předpokladů základy turistiky a pobytu
v přírodě
zvládá dle svých předpokladů techniku odrazu při skoku
a hodu

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro rozvoj
běžecké rychlosti, startovní reakce
pojmy, povely, signály, gesta, znamení
polovysoký a nízký start
rychlý běh na 60 metru, vytrvalostní běh do 1000
metru na dráze
výběh na znamení, gesta, signál
běh terénem do 15 minut
přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích,
chůze v terénu
táboření, ochrana přírody
chůze terénem do 15 km
skok do dálky z rozběhu
hod míčkem do dálky z rozběhu – dle svých možností
manipulace s míčem (přihrávka jednoruč, obouruč,
rukou a nohou)
spolupráce při hře
manipulace s pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti
průpravné hry
utkání podle zjednodušených pravidel minisportu
základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
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5. ročník
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, driblování
hod na koš – jednoruč i obouruč
pohybové hry s různým zaměřením
využití hraček
netradiční náčiní při cvičení
pohybová tvořivost
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
akrobacie, přeskok pres kozu
stoj na rukou s dopomocí
cvičení na nářadí a s náčiním
správné držení těla,
chůze po kladině
výskoky na švédskou bednu

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
zvládá dle svých předpokladů základy sportovních her
zvládá dle svých předpokladů jednoduché pohybové
činnosti

lyžování, bruslení - dle zimních podmínek
zásady bezpečnosti
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro rozvoj
běžecké rychlosti, startovní reakce
pojmy, povely, signály, gesta, znamení
polovysoký a nízký start
rychlý běh na 60 metru, vytrvalostní běh do 1000
metru na dráze
výběh na znamení, gesta, signál
běh terénem do 15 minut
přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích,
chůze v terénu
táboření, ochrana přírody
chůze terénem do 15 km
skok do dálky z rozběhu
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5. ročník

(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

hod míčkem do dálky z rozběhu – dle svých možností
manipulace s míčem (přihrávka jednoruč, obouruč,
rukou a nohou)
spolupráce při hře
manipulace s pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti
průpravné hry
utkání podle zjednodušených pravidel minisportu
základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, driblování
hod na koš – jednoruč i obouruč
pohybové hry s různým zaměřením
využití hraček
netradiční náčiní při cvičení
pohybová tvořivost
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
akrobacie, přeskok pres kozu
stoj na rukou s dopomocí
cvičení na nářadí a s náčiním
správné držení těla,
chůze po kladině
výskoky na švédskou bednu

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří zvládá základy gymnastiky v souladu s individuálními
varianty osvojených pohybových her
předpoklady
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

lyžování, bruslení - dle zimních podmínek
zásady bezpečnosti
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro rozvoj
běžecké rychlosti, startovní reakce
pojmy, povely, signály, gesta, znamení
polovysoký a nízký start
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rychlý běh na 60 metru, vytrvalostní běh do 1000
metru na dráze
výběh na znamení, gesta, signál
běh terénem do 15 minut
přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích,
chůze v terénu
táboření, ochrana přírody
chůze terénem do 15 km
skok do dálky z rozběhu
hod míčkem do dálky z rozběhu – dle svých možností
manipulace s míčem (přihrávka jednoruč, obouruč,
rukou a nohou)
spolupráce při hře
manipulace s pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti
průpravné hry
utkání podle zjednodušených pravidel minisportu
základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, driblování
hod na koš – jednoruč i obouruč
pohybové hry s různým zaměřením
využití hraček
netradiční náčiní při cvičení
pohybová tvořivost
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
akrobacie, přeskok pres kozu
stoj na rukou s dopomocí
cvičení na nářadí a s náčiním
správné držení těla,
chůze po kladině
výskoky na švédskou bednu
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TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

5. ročník

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
zvládá základní prvky lyžování a bruslení
zvyšuje úroveň těchto dovedností - dle individuálních
možností
dodržuje zásady bezpečnosti při jízdě na lyžích, bruslích,
saních a bobech

lyžování, bruslení - dle zimních podmínek
zásady bezpečnosti
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro rozvoj
běžecké rychlosti, startovní reakce
pojmy, povely, signály, gesta, znamení
polovysoký a nízký start
rychlý běh na 60 metru, vytrvalostní běh do 1000
metru na dráze
výběh na znamení, gesta, signál
běh terénem do 15 minut
přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích,
chůze v terénu
táboření, ochrana přírody
chůze terénem do 15 km
skok do dálky z rozběhu
hod míčkem do dálky z rozběhu – dle svých možností
manipulace s míčem (přihrávka jednoruč, obouruč,
rukou a nohou)
spolupráce při hře
manipulace s pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti
průpravné hry
utkání podle zjednodušených pravidel minisportu
základní organizace utkání (losování, zahájení, počítání
skóre, konec
utkání)
pohyb s míčem a bez míče, driblování
hod na koš – jednoruč i obouruč
pohybové hry s různým zaměřením
využití hraček
netradiční náčiní při cvičení
pohybová tvořivost
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5. ročník
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
akrobacie, přeskok pres kozu
stoj na rukou s dopomocí
cvičení na nářadí a s náčiním
správné držení těla,
chůze po kladině
výskoky na švédskou bednu

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Činnosti podporující pohybové učení
dodržuje organizaci při tělesné výchově
ovládá základní odbornou tělocvičnou terminologii
reaguje na smluvené signály
dodržuje pravidla osvojených pohybových činností

lyžování, bruslení - dle zimních podmínek
zásady bezpečnosti
Činnosti podporující pohybové učení
hry, soutěže
měření výkonů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník



Kompetence k učení
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Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně
a s konkrétním účelem

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
vhodný rozvojový program

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
samostatně se připraví před pohybovou činností a
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

Učivo
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční
programy, manipulace se zatížením

prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
Gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí

Šplh - na tyči s přírazem
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad

význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní
sport, sport dívek a chlapců
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční
programy, manipulace se zatížením
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ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond

prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu
v různém prostředí a klimatických podmínkách,
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu
v různém prostředí a klimatických podmínkách,
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
Gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí
Šplh - na tyči s přírazem
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
Gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí
Šplh - na tyči s přírazem
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Atletika- rychlostní a vytrvalostní běh, hod míčkem

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, Sportovní hry- vybíjená, basketbal, florbal, kopaná,
ringo - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

6. ročník
herní systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie

- zvládá bezpečný pohyb na bruslích směrem vpřed

Bruslení

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu;
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu

Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Význam fair-play a pravidla sportovních soutěží

komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky,
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná
komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
organizace prostoru a pohybových činností – v
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při
výzbroj – výběr, ošetřování
sportu
historie a současnost sportu – významné soutěže a
sportovci, olympismus – olympijská charta
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
k úspěchu družstva a dodržuje ji
pohybové hry a aktivity
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

6. ročník
Sportovní hry- vybíjená, basketbal, florbal, kopaná,
ringo - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Význam fair-play a pravidla sportovních soutěží
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role Sportovní hry- vybíjená, basketbal, florbal, kopaná,
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
ringo - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Význam fair-play a pravidla sportovních soutěží
historie a současnost sportu – významné soutěže a
sportovci, olympismus – olympijská charta
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
eviduje je a vyhodnotí
závodů, soutěží
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje pohybové hry a aktivity
osvojované hry a soutěže
Sportovní hry- vybíjená, basketbal, florbal, kopaná,
ringo - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Význam fair-play a pravidla sportovních soutěží
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TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

6. ročník
zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

Sportovní hry- vybíjená, basketbal, florbal, kopaná,
ringo - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Učivo
význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní
sport, sport dívek a chlapců
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7. ročník

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

a s konkrétním účelem
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční
programy, manipulace se zatížením
prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu
v různém prostředí a klimatických podmínkách,
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní
sport, sport dívek a chlapců
Atletika
- rychlostní a vytrvalostní běh, hod míčkem, skok
daleký
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční
programy, manipulace se zatížením
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků
pohybové hry a aktivity
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

zvládá bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
překládání vpřed na jednu stranu

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu

Atletika
- rychlostní a vytrvalostní běh, hod míčkem, skok
daleký
Gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí
Šplh- na tyči a na laně s přírazem
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Atletika
- rychlostní a vytrvalostní běh, hod míčkem, skok
daleký
Gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí
Šplh- na tyči a na laně s přírazem
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Sportovní hry-basketbal, florbal, kopaná, volejbal,
ringo, softbal - herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie
Bruslení

Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Význam fair-play a pravidla sportovních soutěží
- komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu,
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni

7. ročník
vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
- komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu,
sportu
vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech
- organizace prostoru a pohybových činností
v nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a
výzbroj – výběr, ošetřování
- historie a současnost sportu – významné soutěže a
sportovci, olympismus – olympijská charta
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí - historie a současnost sportu – významné soutěže a
k úspěchu družstva a dodržuje ji
sportovci, olympismus – olympijská charta
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role - historie a současnost sportu – významné soutěže a
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
sportovci, olympismus – olympijská charta
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
eviduje je a vyhodnotí
závodů, soutěží
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje závodů, soutěží
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7. ročník

školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

osvojované hry a soutěže

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého

8. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového

Učivo
význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní
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8. ročník

pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně
a s konkrétním účelem
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

sport, sport dívek a chlapců
zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční
programy, manipulace se zatížením
- prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu
v různém prostředí a klimatických podmínkách,
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity

Atletika
Běh vytrvalostní na 1500m,
Rychlostní běh 60m, skok daleký
Hod granátem jen na dálku - chlapci
běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu,
Gymnastika akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí
Šplh- na tyči a na laně s obměnami
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Atletika
Běh vytrvalostní na 1500m,
Rychlostní běh 60m, skok daleký
Hod granátem jen na dálku - chlapci
běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu,
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související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu

8. ročník

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí

Gymnastika akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí

- při cvičení uplatní svůj fyzický fond
používá správnou techniku

Atletika
Běh vytrvalostní na 1500m,
Rychlostní běh 60m, skok daleký
Hod granátem jen na dálku - chlapci
běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu,
Gymnastika akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a
na nářadí
Šplh- na tyči a na laně s obměnami
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, Sportovní hry-basketbal, florbal, kopaná, volejbal,
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků
ringo, softbal, - herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu;
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se
zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana
přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z
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jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

8. ročník
turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí,
nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
- komunikace v TV – tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály,
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu,
vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech
- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské Význam fair-play a pravidla sportovních soutěží
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, - organizace prostoru a pohybových činností – v
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a
sportu
výzbroj – výběr, ošetřování
historie a současnost sportu – významné soutěže a
sportovci, olympismus – olympijská charta
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí - organizace prostoru a pohybových činností – v
k úspěchu družstva a dodržuje ji
nestandardních podmínkách; sportovní výstroj a
výzbroj – výběr, ošetřování
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role historie a současnost sportu – významné soutěže a
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
sportovci, olympismus – olympijská charta
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
eviduje je a vyhodnotí
různých činnostech
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování
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8. ročník

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
– zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli

Učivo
Atletika
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9. ročník

předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

Běh vytrvalostní na 1500m, Cooprův běh
Rychlostní běh 60m
Skok daleký
Hod granátem-jen na dálku

zvládá přemet stranou, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond

Gymnastika
Akrobacie - stoj na rukou ve vazbách
Přemet stranou ve vazbě – opakování cviků z
předchozích ročníků
Přeskok – s celým obratem, přes kozu na šíř s
oddáleným odrazem
Hrazda dosažná – vzpor jízdmo – spád vzad a vzepření
závěsem v podkolení, jednoduché vazby a sestavy
Kruhy po čelo – svis střemhlav, svis – shyb stojmo
Šplh- na tyči, na laně s přírazem, s obměnami
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Gymnastika
Akrobacie - stoj na rukou ve vazbách
Přemet stranou ve vazbě – opakování cviků z
předchozích ročníků
Přeskok – s celým obratem, přes kozu na šíř s
oddáleným odrazem
Hrazda dosažná – vzpor jízdmo – spád vzad a vzepření
závěsem v podkolení, jednoduché vazby a sestavy
Kruhy po čelo – svis střemhlav, svis – shyb stojmo
Šplh- na tyči, na laně s přírazem, s obměnami
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad

používá správnou techniku
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9. ročník

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků

Sportovní hry-basketbal, florbal, kopaná, volejbal,
ringo, softbal, freesbee

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz)

Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na vodáckém kurzu

zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s
mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km

Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na vodáckém kurzu

zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry Bruslení
překládání v před na obě strany vzad na jednu stranu,
osvojené

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a

Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
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nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

9. ročník
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly Význam fair-play a pravidla sportovních soutěží
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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5.19 Výchova ke zdraví
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
1
Povinný

2

Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 9. ročníku. Časová dotace je
stanovena na jednu hodinu týdně v obou ročnících. Předmět Výchova ke zdraví je především zaměřena
na preventivní ochranu zdraví, na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní
návyky, předcházení úrazům, získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování
odpovědného sexuálního chování. Dále se žáci učí dovednosti odmítat škodlivé látky a upevňují si návyky
poskytování základů první pomoci.
P ř edm ě t je již svou podstatou zam ěř en na rozvoj dovedností žák ů , nikoliv znalostí a
v ě domostí. Tím jsou dány i metody práce zam ěř ené p ř edevším na samostatnou aktivitou žák ů ,
na ř ešení problém ů , na aktivitách ve skupinách, sebekontrolu a na aktivity s d ů razem na č innostní
charakter u č ení.
Do vzd ě lávacího obsahu vyu č ovacího p ř edm ě tu Výchova ke zdraví jsou za č len ě na
pr ůř ezová témata.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
 žáci jsou vedeni k efektivnímu učení
 vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení
 vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
 plánují, organizují a řídí vlastní učení
Kompetence k řešení problémů
 vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují
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Výchova ke zdraví






způsob řešení problémů
vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
kriticky myslí
jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní
 komunikují na odpovídající úrovni
 si osvojí kultivovaný ústní projev
 účinně se zapojují do diskuze
 uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy
Kompetence sociální a personální
 spolupracují ve skupině
 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Kompetence občanské
 respektují názory ostatních
 si formují volní a charakterové rysy
 se zodpovědně rozhodují podle dané situace
 chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
 rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní
 si zdokonalují grafický projev
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
 mohou využít ICT pro hledání informací
 využívají znalostí v běžné praxi
 ovládají základní postupy první pomoci
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 9. ročníku. Časová dotace je
předmětu (specifické informace o předmětu stanovena na jednu hodinu týdně v obou ročnících.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
 Výchova ke zdraví
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Mezipředmětové vztahy

Výchova ke zdraví





Výchova k občanství
Přírodopis
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 žáci jsou vedeni k efektivnímu učení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení
kompetence žáků
 vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
 plánují, organizují a řídí vlastní učení
Kompetence k řešení problémů:
 vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují
 způsob řešení problémů
 vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
 kriticky myslí
 jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
 komunikují na odpovídající úrovni
 si osvojí kultivovaný ústní projev
 účinně se zapojují do diskuze
 uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy
Kompetence sociální a personální:
 spolupracují ve skupině
 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Kompetence občanské:
 respektují názory ostatních
 si formují volní a charakterové rysy
 se zodpovědně rozhodují podle dané situace
 chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
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rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní:
 si zdokonalují grafický projev
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
 mohou využít ICT pro hledání informací
 využívají znalostí v běžné praxi
 ovládají základní postupy první pomoci
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
Mimořádné situace
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i - umí charakterizovat mimoř. situace
mimořádných událostí
- rozumí integrovanému záchrannému systému
- zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací
- zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva
- zná potenciální nebezpečí
- zná zásady chování po vyhlášení mimoř. situace
- zná zásady chování po vyhlášení evakuace
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových Dopravní výchova
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
využívá z hlediska osobního bezpečí
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
- pravidla dopravní výchovy
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první - svých znalostí, jak se chovat v dopravě
pomoc
- umí vyhledat, zpracovat a předat
informace

Učivo
Mimořádné situace
- charakter mimořádné situace
- tísňová volání
- potenciální nebezpečí
- varovný signál a chování po jeho vyhlášení
- evakuace
- improvizovaná ochrana
- havárie s únikem nebezpečné látky
Dopravní výchova
- pravidla silničního provozu
- chování v dopravě
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Výchova ke zdraví

6. ročník

z tohoto tématu
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
Péče o zdraví
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
Výživa a zdraví
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
- rozlišuje choroby běžné, infekční, civilizační aktivně se
proti nim brání
- vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své zdrav.
problémy
- uplatňuje základní zásady pro užívání a ukládání léků
- uplatňuje osobní a intimní hygienu s ohledem na
zdravotní hlediska a ohleduplné mezilidské vztahy
- zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb,
otužování a relaxaci
- zná techniky pro zvládání stresu
- rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými
poraněními
- samostatně zvládá základní postupy
1. pomoci, včetně základů obvazové techniky
- poskytne nezbytnou 1. pomoc i při vážnějších
poraněních
- uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu
- orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, potravinářských výrobků a využívá je při nákupu a
uchovávání potravin v domácnosti
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
- posoudí na konkrétních příkladech zastoupení
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti jednotlivých potravin a nápojů ve stravovacím režimu
člověka z hlediska zdravé výživy
zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi - orientuje se ve specifických potřebách výživy v období
dospívání
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb - vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a
rozvojem civilizačních chorob, navrhne změny
a hodnotou zdraví
odpovídající požadavkům zdravé výživy
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
- rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní
o aktivní podporu zdraví
vlastní názor
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci

Péče o zdraví
Výživa a zdraví
ochrana před nemocemi a odpovědnost za své zdraví i
zdraví jiných
- preventivní a lékařská péče
- vliv životních podmínek a životního stylu
na zdraví, vznik civilizačních nemocí
- odolávání stresu
- základní postupy 1. pomoci, obvazová
technika
- 1.pomoc v improvizovaných podmínkách
- přivolání lékaře
- poruchy příjmu potravy - mentální
anorexie, bulimie
- výživa a civilizační nemoci
- zásady zdravé výživy
- alternativní výživové směry
- reklamy na potraviny
- kvalita lidského života (handicapovaní lidé)
Pohybové aktivity a zdraví
význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- prevence tělesného a duševního zatížení
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Výchova ke zdraví
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory
zdraví v rámci školy a obce
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým

6. ročník

Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
- uvede zdravotní rizika spojená s kouřením,
alkoholem, drogami a argumentuje ve prospěch zdraví
- používá způsoby odmítání návykových látek v
modelových situacích i ve styku s vrstevníky
- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako
protiargument zneužívání návykových látek
- vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním návykových látek
a bezpečností silničního provozu
- vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a
výherními automaty
- předchází úrazům
- rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá
účinné formy chování
- uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování,
týrání a zneužívání dítěte
- kriticky se vyjadřuje k projevům násilí
Pohybové aktivity a zdraví
vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně

Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
návykové látky - zdravotní a sociální rizika
- - zneužívání návykových látek
- - odmítání návykových látek
- - pozitivní životní cíle a hodnoty
- - návykové látky a bezpečnost v dopravě
- -počítače a hazardní hry, gamblérství
- - krizové situace: šikanování, týrání, sexuální
zneužívání
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- přivolání pomoci v případě osobního nebo
cizího ohrožení
- linky důvěry, krizová centra

Pohybové aktivity a zdraví
význam pohybových aktivit pro zdraví
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6. ročník

orientované zdatnosti a možnými zdravotními
problémy (civilizační choroby)
- umí sestavit osobní pohybový režim
- vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním zdravím
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
v samostatném a odpovědném řešení problémů
– obecné modely řešení problémů
- zvládání rozhodovacích situací

- pohybový režim
- prevence tělesného a duševního zatížení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- angažovaný přístup k druhým
- zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy, vědomosti, zařazovat je do systému
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny společens. jevů
- schopnost zapojovat se do diskuse, vyhodnocovat průběh diskuse
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, osobní zodpovědnost, kritické myšlení, tvořivá lidská aktivita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
učit dovednostem seberegulace, učit sociálním dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní existence v jejich
běžných i náročnějších formách
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
– zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým
- projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
prevence soc. patologických jevů a škodlivých způsobů chování
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
Mimořádné situace
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i - umí charakterizovat mimoř. situace
mimořádných událostí
- rozumí integrovanému záchrannému systému
- zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací
- zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva
- zná potenciální nebezpečí
- zná zásady chování po vyhlášení mimoř. situace
- zná zásady chování po vyhlášení evakuace
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
Návykové látky a zdraví
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
Osobní bezpečí
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
- uvede zdravotní rizika spojená s kouřením,
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, alkoholem, drogami a argumentuje ve prospěch zdraví
- používá způsoby odmítání návykových látek v
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
modelových situacích i ve styku s vrstevníky
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti - orientuje se v zákonech omezujících kouření
- vysvětlí psychosociální rizika spojená se zneužíváním
zdraví
návykových látek
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
protiargument zneužívání návykových látek
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
- vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním návykových látek
prospěch aktivní podpory zdraví

Učivo
Mimořádné situace
- charakter mimořádné situace
- tísňová volání
- potenciální nebezpečí
- varovný signál a chování po jeho vyhlášení
- evakuace
- improvizovaná ochrana
- havárie s únikem nebezpečné látky
Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
- návykové látky - zdravotní a sociální rizika
- - zneužívání návykových látek
- - odmítání návykových látek
- - návykové látky a bezpečnost v dopravě
- - návykové látky a zákon
- - počítače a hazardní hry, gemblerství
- linky důvěry, krizová centra
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- přivolání pomoci v případě osobního nebo
cizího ohrožení
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VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi

9. ročník

a bezpečností silničního provozu
- vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a
výherními automaty
- předchází úrazům
- rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá
účinné formy chování
- uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování,
týrání a zneužívání dítěte
- samostatně vyhledá v případě potřeby služby
specializované pomoci
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání,
Sexuální výchova
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k
- zná základní informace o sexualitě
opačnému pohlaví
- pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické změny
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se dospívání
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; - osvojí si pojmy z oblasti sexuality
- zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
den, při menstruaci
odpovědného sexuálního chování
- zná základní pravidla hygieny pohlavního styku
- uvede argumenty pro odložení pohlavního života do
doby plné zralosti a vysvětlí, proč organismus dospívající
dívky není biologicky zralý pro těhotenství a porod
- orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců
(homosexuální, bisexuální,…)
- vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se v průběhu
porodu
- pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému
těhotenství a orientuje se v možnostech i ve vhodnosti
jejich použití
- vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a
střídání partnerů
- pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a vysvětlí, jak
se před nimi chránit
- vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV a co se děje po
proniknutí infekce do organismu

- linky důvěry, krizová centra

Sexuální výchova
- význam sexuální výchovy
- fakta o sexualitě
- anatomie ženských a mužských pohlavních
- orgánů
- - slovníček pojmů
- - intimní hygiena pro každý den, hygiena při
menstruaci, hygiena pohlavního styku
- - dětská gynekologie
- - předčasná sexuální zkušenost a její
rizika
(strom rozhodování)
- - sexuální orientace
- - potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově
postižených
- - početí, těhotenství, porod
-antikoncepce
- předčasné ukončení těhotenství
-nemoci přenosné pohlavním stykem,
- HIV/AIDS
- cesty přenosu
- rizikové chování a ochrana před
N nákazou,
- promiskuita
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9. ročník

- orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS a zdůvodní
- odborná pomoc
preventivní opatření boje proti šíření HIV
- etická stránka sexuality
- použije v případě problémů kontakty na odbornou
- způsoby vyjadřování lásky
pomoc
- zdrženlivost a pohlavní stud
- zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých intimních - nevhodné chování v oblasti sexuality
záležitostech
- sexuální zneužití
- vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které ukazují - - reálné a nereálné informace o sexualitě
lásku a rodičovství ve zkreslené podobě
- v médiích
- respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné
- sexualita z hlediska odlišné kultury a víry
odlišnou kulturou a vírou
- sexualita a zákon
- orientuje se v zákonech, které se vztahují na sexuální
život jedince a v právní problematice zneužívání dítěte
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
– obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
– v samostatném a odpovědném řešení problémů, angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
- projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy, vědomosti, zařazovat je do systému, schopnost zapojovat se do diskuse, vyhodnocovat průběh diskuse
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
prevence soc. patologických jevů a škodlivých způsobů chování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, osobní zodpovědnost, kritické myšlení, tvořivá lidská aktivita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
učit dovednostem seberegulace, učit sociálním dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace optimální pro zvládání „ provozu „ každodenní i náročnějších
formách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým,
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9. ročník

projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí
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5.20 Praktické činnosti
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
0

9. ročník
1
Povinný

8

Praktické činnosti
Člověk a svět práce
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň:
Obsahové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Praktické činnosti se vyučuje ve všech ročnících. Cíleně se zaměřuje na
praktické dovednosti a návyky související s uplatněním žáka v dalším životě a ve společnosti.
Žák využívá již získaných znalostí a zkušeností, pracovních návyků a dále je rozvíjí. Učí se pracovat
s různými materiály. Plánuje, organizuje a hodnotí pracovní činnosti samostatně i ve skupině. Vytváří si
pozitivní vztah k práci a tvořivý postoj k vlastní činnosti a kreativitě. Ve všech okruzích jsou žáci soustavně
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce
s drobným materiálem , Konstrukční činnosti , Pěstitelské práce a Příprava pokrmů.
Obsahem Práce s drobným materiálem jsou činnosti, které umožňují žákovi vytvářet
z tradičních a netradičních materiálů a volí vhodné pracovní pomůcky. Žáci pracují podle předlohy nebo
návodu. Žáci jsou vedeni k dodržování hygieny a bezpečnosti práce a udržování pracovního místa
v pořádku.
Obsahem Konstrukčních činností jsou činnosti, které vedou žáka k zvládání dovedností a činností se
stavebnicemi (montáž a demontáž). Žáci umí pracovat dle jednoduchého návodu (slovní, náčrt), dodržují
zásady bezpečnosti a hygieny práce.
Pěstitelské práce zahrnují péči o nenáročné rostliny, volbu správných nástrojů, náčiní a pomůcek.
Žáci pozorují přírodu, zaznamenávají a hodnotí výsledky pozorování. Děti také dodržují zásady bezpečnosti
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Název předmětu

Praktické činnosti

a hygieny práce.
V okruhu Příprava pokrmů se žáci učí chovat vhodně při stolování, připravit tabuli pro jednoduché
stolování. Žáci umí připravit jednoduchý pokrm. Učitel vede žáky k pořádku, čistotě a dodržování hygieny a
bezpečnosti při práci.
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve své kmenové třídě (na koberci, v lavicích). Žáci pracují také
v přírodě v blízkém okolí školy. Žáci využívají ke své práci všechny dostupné pomůcky, náčiní a nástroje.
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové a organizační vymezení
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizován na druhém stupni ve vyučovacích předmětech
(oborech) práce s technickými materiály, pěstitelství a chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava
pokrmů a svět práce. Časová dotace v učebním plánu je 1 hodina týdně v 6. 7. i 9. ročníku.
Žáci by měli v hodinách pracovní výchovy získávat především základní pracovní návyky, dokázat
správně naplánovat pracovní proces, jeho jednotlivé kroky a jejich odpovídající pořadí, zvolit vhodné
nástroje a pracovní postupy, zvolit odpovídající materiál a suroviny.
Velmi důležité je dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, používání ochranných
pomůcek, uspořádání pracovního místa, jeho udržování v pořádku, úklid pracovního místa, ošetření a
vhodné uložení nástrojů.
Děti by měly získat nejen přehled o různých pracovních postupech, ale nejdůležitější je vytváření
postojů - kladného vztahu k práci a úcty ke všem druhům práce. Žáci opouštějící základní školu by měli být
vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro drobné domácí práce, dívky k vedení domácnosti v
oblasti přípravy pokrmů, v úpravě okolí domu, či v péči o zahradu.
Zejména v osmém ročníku jsou žáci připravováni ke vstupu do světa práce, kdy by měli být schopni
si zvolit profesi odpovídající osobním předpokladům a zájmům s ohledem na následné uplatnění na trhu
práce, stejně jako vzdělávací zařízení, které je k tomu připraví. Měli by se také umět orientovat a
odpovídajícím způsobem jednat ve světě práce a pracovních příležitostí.
K výuce jsou využívány prostory školní dílny a cvičné kuchyňky (výuku vaření lze také praktikovat ve
spolupráci se školní jídelnou). Při výuce tematického celku Svět práce v 8. ročníku jsou zařazeny besedy a
exkurze související s volbou povolání. Cílem je poskytnout žákům poznatky a dovednosti významné pro
volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní profesní orientaci. V hodinách jsou nejvíce
využívány metody předpokládající aktivitu žáků, metody modelové situace a různé jednoduché testy a hry.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Praktické činnosti má časovou dotaci:
předmětu (specifické informace o předmětu v 1. – 5. ročníku – 1 hodina týdně
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Praktické činnosti
Časová dotace v učebním plánu je 1 hodina týdně v 6. 7. i 9. ročníku.









Člověk a svět práce

Český jazyk a literatura
Prvouka
Přírodověda
Hudební výchova
Matematika a její aplikace
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
1. stupeň
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
 učitel vede žáky k výběru vhodných způsobů a metod učení, plánování a organizaci vlastní činnosti
kompetence žáků
a učení
 učitel učí žáky samostatnosti a tvořivosti, učí experimentovat, porovnávat získané výsledky,
posuzovat a vyvozovat závěry
 učitel podporuje u žáků posuzování a hodnocení vlastních pokroků
 učitel vede žáky k využívání poznatků z různých vzdělávacích oblastí
 učitel motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
2. stupeň
 Žáky vedeme k efektivnímu využívání informací v procesu učení, v tvůrčích činnostech a praktickém
životě. Učí se samostatnému pozorování a experimentování, porovnávání získaných výsledků a
posuzování závěrů.
Kompetence k řešení problémů:
1. stupeň
 učitel učí žáky nebát se problému, hledat vhodné řešení
 učitel učí žáky rozpoznat a pochopit problém, vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i
mimo ni
 učitel učí žáky hledat vhodné způsoby řešení problému a osvědčené postupy využívat při řešení
problémových situací
2. stupeň
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Žáci využívají získaných vědomostí a dovedností k navrhování různých variant řešení a vytrvalému
hledání konečného řešení problému. Učí se samostatnosti při řešení problému a volbě
nejvhodnějšího řešení. Osvědčené postupy aplikují v praxi a uvědomují si zodpovědnost za svá
rozhodnutí.

Kompetence komunikativní:
1. stupeň
 učitel vede žáky k porozumění jednoduchých pracovních návodů v písemné i ústní podobě
 učitel vede žáky k formování vlastních názorů a k vhodné komunikaci se spolužáky a s učitelem
 učitel podporuje u žáků zapojování se do diskuse, obhajobu svých názorů a vhodnou argumentaci
 učitel učí žáky vyjadřovat se srozumitelně a výstižně
2. stupeň
 Žáci se účinně zapojují do diskuze, obhajují svůj názor a vhodně argumentují. Využívají získané
komunikativní dovednosti k vytváření vztahů s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
1. stupeň
 učitel podporuje u žáků práci ve skupinách a podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu
 učitel učí žáky přijímat nové role ve skupině a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce
 učitel vede žáky k respektování dohodnutých pravidel chování
 učitel vede žáky tak, že v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
 učitel učí žáky rozdělit se o pomůcky a materiál se spolužáky
 učitel vede žáky ke zhodnocení a ocenění své práce, své pracovní skupiny i ostatních lidí
2. stupeň
 Žáci účinně spolupracují ve skupinách, učí se práci v týmu, ohleduplnosti, poskytnutí první pomoci.
Chápou potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu. Oceňují zkušenosti druhých lidí.
Děti rozvíjejí své morálně – volní vlastnosti, píli, soustředěnost, schopnost rozvrhnout si pracovní
úkoly, plánovat a dovádět do konce.
Kompetence občanské:
1. stupeň
 učitel vede žáky k odpovědnosti za jejich chování i za kvalitu jejich práce
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učitel učí žáky chápat za pomoci pedagogů základní principy pravidel chování a jednání ve škole i
mimo školu
 učitel učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a problémy, respektovat požadavky na kvalitní
životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví
2. stupeň
 Žáci respektují názor druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot, učí se zodpovědnému
rozhodování podle dané situace, zodpovědnému chování v situacích ohrožující život a zdraví.
Chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a respektují požadavky na
kvalitní životní prostředí.
Kompetence pracovní:
1. stupeň
 učitel vyžaduje od žáků dodržování vymezených pravidel
 učitel vede žáky k udržování pracovního místa v pořádku po celou dobu práce
 učitel vede žáky k hospodárnosti a kvalitě práce při zachování hledisek ochrany životního prostředí
 učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
2. stupeň
 Bezpečně používají vhodné materiály, nástroje a vybavení, dodržují dané postupy a pravidla
bezpečnosti práce, přistupují k výsledkům pracovní výchovy i z hlediska ochrany svého zdraví a
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Výuka je
vedena tak, aby žáci byli schopni volit adekvátní formu další profesní přípravy a byli celkově
připraveni na vstup do světa práce.
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník







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

 Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
vytváří jednoduché předměty z tradičních a netradičních Práce s drobným materiálem
materiálů, přírodních i technických materiálů
Zhotovování předmětů z tradičních i netradičních
materiálů
- vytváření předmětů z přírodního materiálu
(navlékání, spojování, slepování, lisování apod.)
- práce z technického materiálu (ohýbání, lepení,
stříhání, spojování, svazování)
- práce s papírem (překládání, skládání, stříhání,
vystřihování, nalepování, slepování)
- práce s textilem (šití, přišívání, stříhání)
- práce s modelovací hmotou (hnětení, válení,
stlačování, přidávání, ubírání)
- práce s dalšími materiály
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy z tradičních a Práce s drobným materiálem
netradičních materiálů
Práce podle slovního návodu a předlohy
- zvládání jednoduchých pracovních operací podle
slovního návodu
- vytváření návyků a postupů při práci s předlohou
- poznávání vlastností materiálů – určování barvy,
tvaru
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
Konstrukční činnosti
při práci se stavebnicemi
stavebnicemi (montáž a demontáž)
Zvládání elementárních dovedností a činností při práci
se stavebnicemi
- různé druhy stavebnic
- montáž a demontáž
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pečuje o
Pěstitelské činnosti
zhodnotí výsledky pozorování
nenáročné rostliny
Péče o nenáročné rostliny
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
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ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

1. ročník

vede pěstitelské pokusy, pozorování, zaznamenává a
hodnotí výsledky pozorování

připraví nenáročné jídlo a vhodně upraví stůl

- ošetřování pokojových rostlin za používání vhodných
nástrojů a pomůcek (zalévání, otírání listů)
- pěstování rostlin ze semene (koření, bylinky)
- rostliny léčivé, jedovaté, alergie
- úprava květin, jednoduchá vazba
- pokusy a pozorování růstu rostlin v závislosti na
různých podmínkách
Pěstitelské činnosti
Péče o nenáročné rostliny
- ošetřování pokojových rostlin za používání vhodných
nástrojů a pomůcek (zalévání, otírání listů)
- pěstování rostlin ze semene (koření, bylinky)
- rostliny léčivé, jedovaté, alergie
- úprava květin, jednoduchá vazba
- pokusy a pozorování růstu rostlin v závislosti na
různých podmínkách
Příprava pokrmů
Příprava nenáročné tabule pro jednoduché stolování

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování, při svačině ve třídě a při
obědě v jídelně

Pravidla správného stolování
Příprava pokrmů
Příprava nenáročné tabule pro jednoduché stolování
Pravidla správného stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi dokáže určit druhy materiálů a jejich vlastnosti
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi stříhá, vystřihuje, lepí, překládá, skládá, ohýbá, mačká,
a postupy na základě své představivosti různé výrobky trhá papír
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Učivo
Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky

Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky
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ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti

2. ročník
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru, textilu,
fólie, přírodnina…

Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky

dokáže vytvořit ozdobu na Velikonoce, Vánoce

Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky

navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí
přírodní materiál

Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky

navlékne nit do jehly, udělá uzel, přišije knoflík, zvládne Práce s drobným materiálem
zadní steh, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky
zvládá práci s modelovací hmotou
vytvoří jednoduchý výrobek

Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky

sestaví různé výtvory ze stavebnice

. Konstrukční činnosti

520

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Praktické činnosti

2. ročník

při práci se stavebnicemi
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

(montáž a demontáž)

-stavebnice, krabičky

dokáže vytvořit předmět podle návodu (např. papírová
krabička)

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

pečuje o pokojové rostliny – zalévá, kypří, otírá listy

Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky
Pěstitelské práce
–péče o pokojové rostliny

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

dodržuje pořádek, čistotu

seznámí se se setím semen

Pěstitelské práce
–péče o pokojové rostliny

provádí pozorování a hodnotí výsledky své práce

Pěstitelské práce
–péče o pokojové rostliny
Příprava pokrmů
- zásady stolování a chování při jídle
-domácí spotřebiče
-kuchyně
-potraviny
-stůl, stolování
-chování, hygiena a bezpečnost práce
Práce s drobným materiálem
-různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
-pracovní pomůcky a bezpečná práce s nimi
-lidové tradice a zvyky
. Konstrukční činnosti
-stavebnice, krabičky
Pěstitelské práce
–péče o pokojové rostliny

bezpečně pracuje s domácími spotřebiči
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2. ročník

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

zvládá jednoduchou snídani, svačinu, nápoje

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

poznává úpravu zeleniny a ovoce

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

pozná rozdíl mezi každodenním a svátečně prostřeným
stolem

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

seznamuje se s chováním a obsluhou u stolu

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

zvládne jednoduchou úpravu stolu

procvičuje jednoduché prostírání

Příprava pokrmů
- zásady stolování a chování při jídle
-domácí spotřebiče
-kuchyně
-potraviny
-stůl, stolování
-chování, hygiena a bezpečnost práce
Pěstitelské práce
–péče o pokojové rostliny
Příprava pokrmů
- zásady stolování a chování při jídle
-domácí spotřebiče
-kuchyně
-potraviny
-stůl, stolování
-chování, hygiena a bezpečnost práce
Příprava pokrmů
- zásady stolování a chování při jídle
-domácí spotřebiče
-kuchyně
-potraviny
-stůl, stolování
-chování, hygiena a bezpečnost práce
Příprava pokrmů
- zásady stolování a chování při jídle
-domácí spotřebiče
-kuchyně
-potraviny
-stůl, stolování
-chování, hygiena a bezpečnost práce
Příprava pokrmů
- zásady stolování a chování při jídle
-domácí spotřebiče
-kuchyně
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-potraviny
-stůl, stolování
-chování, hygiena a bezpečnost práce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi stříhá, ohýbá, mačká, trhá, lepí, vystřihuje, překládá,
a postupy na základě své představivosti různé výrobky skládá papír
z daného materiálu
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

Učivo
Práce s drobným materiálem
papír, karton
Práce s drobným materiálem
přírodniny
Práce s drobným materiálem
textil, jehla, nit
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ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

3. ročník

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet
opracovává a třídí přírodní materiál
určuje vlastnosti materiálu

Práce s drobným materiálem
papír, karton
Práce s drobným materiálem
přírodniny
Práce s drobným materiálem
textil, jehla, nit

rozlišuje přírodní a technický materiál
pracuje dle slovního návodu nebo dle předlohy

Práce s drobným materiálem
papír, karton
Práce s drobným materiálem
přírodniny
Práce s drobným materiálem
textil, jehla, nit

umí navlékat nit do jehly, udělat uzel, stříhat textil
naučí se šít zadní steh
umí přišít knoflík
umí sešít textilii
vyrobí jednoduchý výrobek

Práce s drobným materiálem
papír, karton
Práce s drobným materiálem
přírodniny
Práce s drobným materiálem
textil, jehla, nit
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3. ročník

práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi pracuje s modelovací hmotou
a postupy na základě své představivosti různé výrobky používá hnětení, válení, stlačování, přidávání, uhýbání
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

poznává vlastnosti materiálů - tvrdost, pružnost,
tvárnost
ovládá používání pracovních nástrojů a pomůcek
dodržuje bezpečnost a hygienu při práci

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

dovede sestavit výtvor ze stavebnice (montáž,
demontáž) dle vlastní fantazie a popsat ho

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

vytváří vlastní plošné i prostorové kompozice ze
stavebních prvků a volného materiálu

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

osvojuje si správné pracovní dovednosti
zachovává bezpečnost a hygienu práce

Práce s drobným materiálem
papír, karton
Práce s drobným materiálem
přírodniny
Práce s drobným materiálem
textil, jehla, nit
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálu
jednoduché pracovní postupy
organizace práce
Práce s drobným materiálem
papír, karton
Práce s drobným materiálem
přírodniny
Práce s drobným materiálem
textil, jehla, nit
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálu
jednoduché pracovní postupy
organizace práce
Konstrukční činnosti
stavebnice
sestavování jednoduchých modelů
Konstrukční činnosti
stavebnice
sestavování jednoduchých modelů
Práce s drobným materiálem
papír, karton
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3. ročník
poznává vlastnosti materiálu

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

zná zásady péče o pokojové rostliny (zalévání, kypření,
otírání listů)
umí zaset semena
umí vyplet plevel
umí vypěstovat rostlinu v místnosti ze semene
provádí pozorování růstu rostlin
dodržuje zásady správného stolování
připraví jednoduchý pokrm
zná základní vybavení kuchyně
udržuje pořádek a čistotu pracovní plochy
umí připravit jednoduchý pokrm ze studené kuchyně
dbá na úpravu stolu při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Práce s drobným materiálem
přírodniny
Práce s drobným materiálem
textil, jehla, nit
Pěstitelské práce
práce s pokojovými květinami
pěstování rostlin ze semen v místnosti

Příprava pokrmů
studená kuchyně

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník






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




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi stříhá, řeže, lepí, děruje, vrství
a postupy na základě své představivosti různé výrobky -dokáže vyrýt různé obrázky vyhladit folii
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru
a postupy na základě své představivosti různé výrobky přírodní materiál
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

Učivo
Práce s drobným materiálem
-papír, karton, fólie, plech, přírodniny, textil
-Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír, karton, textil)
-užití přírodnin a přírodních materiálu pro
jednoduchou ozdobu
-práce s modelovací hmotou (hnětení, válení, sušení,
ohýbání)
-práce s papírem (skládání, trhání, vystřihování,
lepení, řezání, sešívání, práce se šablonou, skládanky,
vystřihovánky)
-práce s textilem ( např.: šití háčku, poutka, navlékání
šňůrky, látání, rozlišování textilií,
práce s jednoduchým střihem, jednoduchý výrobek…)
-jednoduché pracovní operace, postupy, organizace
práce
Práce s drobným materiálem
-papír, karton, fólie, plech, přírodniny, textil
-Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír, karton, textil)
-užití přírodnin a přírodních materiálu pro
jednoduchou ozdobu
-práce s modelovací hmotou (hnětení, válení, sušení,
ohýbání)
-práce s papírem (skládání, trhání, vystřihování,
lepení, řezání, sešívání, práce se šablonou, skládanky,
vystřihovánky)
-práce s textilem ( např.: šití háčku, poutka, navlékání
šňůrky, látání, rozlišování textilií,
práce s jednoduchým střihem, jednoduchý výrobek…)
-jednoduché pracovní operace, postupy, organizace
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4. ročník

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi navlékne nit do jehly, udělá uzel, sešije textil, přišije
a postupy na základě své představivosti různé výrobky knoflík, šije předním stehem, pracuje s jednoduchým
z daného materiálu
střihem, obkreslí, vystřihne látku, sešije
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi -dokáže pracovat s hmotou
a postupy na základě své představivosti různé výrobky -vytvoří jednoduchý výtvor
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a

sestaví výtvor podle své vlastní fantazie – montáž,

práce
Práce s drobným materiálem
-papír, karton, fólie, plech, přírodniny, textil
-Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír, karton, textil)
-užití přírodnin a přírodních materiálu pro
jednoduchou ozdobu
-práce s modelovací hmotou (hnětení, válení, sušení,
ohýbání)
-práce s papírem (skládání, trhání, vystřihování,
lepení, řezání, sešívání, práce se šablonou, skládanky,
vystřihovánky)
-práce s textilem ( např.: šití háčku, poutka, navlékání
šňůrky, látání, rozlišování textilií,
práce s jednoduchým střihem, jednoduchý výrobek…)
-jednoduché pracovní operace, postupy, organizace
práce
Práce s drobným materiálem
-papír, karton, fólie, plech, přírodniny, textil
-Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír, karton, textil)
-užití přírodnin a přírodních materiálu pro
jednoduchou ozdobu
-práce s modelovací hmotou (hnětení, válení, sušení,
ohýbání)
-práce s papírem (skládání, trhání, vystřihování,
lepení, řezání, sešívání, práce se šablonou, skládanky,
vystřihovánky)
-práce s textilem ( např.: šití háčku, poutka, navlékání
šňůrky, látání, rozlišování textilií,
práce s jednoduchým střihem, jednoduchý výrobek…)
-jednoduché pracovní operace, postupy, organizace
práce
Práce s drobným materiálem
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ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a

4. ročník
demontáž

zná základy péče o pokojové rostliny
seznámí se se sadbou rostlin, pletím plevele, sklízením
úrody, množením rostlin (odnože, řízkování)
zvolí správný druh zahradního náčiní

-orientuje se v základním vybavením kuchyně
-připraví jednoduchý pokrm studené kuchyně
-zná pravidla správného stolování a společenského
chování
-udržuje pořádek a čistotu pracovní plochy

-papír, karton, fólie, plech, přírodniny, textil
-Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír, karton, textil)
-užití přírodnin a přírodních materiálu pro
jednoduchou ozdobu
-práce s modelovací hmotou (hnětení, válení, sušení,
ohýbání)
-práce s papírem (skládání, trhání, vystřihování,
lepení, řezání, sešívání, práce se šablonou, skládanky,
vystřihovánky)
-práce s textilem ( např.: šití háčku, poutka, navlékání
šňůrky, látání, rozlišování textilií,
práce s jednoduchým střihem, jednoduchý výrobek…)
-jednoduché pracovní operace, postupy, organizace
práce
Konstrukční činnosti
-stavebnice, špejle, plasty
Pěstitelské práce
–pěstování pokojových rostlin

Příprava pokrmů
-vybavení kuchyně, úprava stolu, pravidla správného
stolování
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4. ročník

společenského chování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
dovede stříhat, řezat, lepit, vrstvit papír, dokáže vyhladit
fólii a vyrýt obrázky
umí pracovat s různými tvarovacími drátky
vytvoří přírodní aranžmá
pracuje s přírodním materiálem
zvládá práci s hmotou
využívá při práci s hmotou prvky lidových tradic
vytvoří jednoduchý tvar
ovládá a používá pracovní nástroje a pomůcky
vhodný výběr materiálů a nástrojů
dodržuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce

Učivo
Práce s drobným materiálem
papír, karton, plech, fólie, drát
přírodniny

Práce s drobným materiálem
papír, karton, plech, fólie, drát
přírodniny
Práce s drobným materiálem
modelovací hmota
těsto
modurit
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5. ročník

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu

zvládne různé druhy stehů (přední, zadní, křížkový)
seznámí se s technikou pletení
dovede provést drobnou opravu oděvů
zhotoví jednoduchý výrobek z textilu
udržuje pořádek na pracovním místě
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti montuje, demontuje stavebnici
při práci se stavebnicemi
pracuje dle slovního návodu, náčrtu
poznává vlastnosti materiálů a jejich využití
vytváří vlastní plošné i prostorové kompozice ze
stavebnicových prvků a volného materiálu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
zná základy péče o pokojové rostliny
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
zná rozdíl mezi setím a sázením
provádí jednoduché pěstitelské činnosti
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
zná množení rostlin (řízkováním, odnožemi)
pokojové i jiné rostliny
provádí pokusy a pozorování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
dokáže vypěstovat fazoli nebo hrách v místnosti
správné pomůcky, nástroje a náčiní
volí podle druhu pěstitelské činnosti správné nástroje a
náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
udržuje pořádek na pracovním místě
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
chování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
umí připravit jednoduchý pokrm ze studené i teplé
společenského chování

vlastnosti materiálů
plastelína
Práce s drobným materiálem
bavlnky, nit, kanava
pracovní pomůcky
ušití knoflíku, oprava poutka
organizace práce
Práce s drobným materiálem
bavlnky, nit, kanava
pracovní pomůcky
ušití knoflíku, oprava poutka
organizace práce

Konstrukční činnosti
sestavování modelů
práce s návodem
různé druhy materiálu
stavebnice - plošné, konstrukční, prostorové
Pěstitelské práce
pěstování rostlin ze semen v místnosti
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, alergie, rostliny jako drogy
základní podmínky pro pěstování rostlin

Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
nákup a výběr potravin
jednoduchá úprava stolu
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5. ročník

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

kuchyně
umí připravit jednoduchý pokrm z ovoce nebo zeleniny
za studena
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

pravidla správného stolování

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti
a hygieny při práci s nástroji a nářadím; poskytne první
pomoc při úrazu,
- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich

Učivo
PĚSTITELSTVÍ
bezpečnost práce s nástroji a nářadím - základy první
pomoci při úrazech
PĚSTITELSTVÍ
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6. ročník
údržbu

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování - volí vhodné pracovní postupy při obdělávání půdy
vybraných rostlin
- využívá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich
údržbu

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování volí správné postupy při setí a sázení
vybraných rostlin
zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování,
zná založení pokusu
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda
- zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Technické kreslení
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
PĚSTITELSTVÍ
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda
- zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
PĚSTITELSTVÍ
bezpečnost práce s nástroji a nářadím - základy první
pomoci při úrazech
PĚSTITELSTVÍ
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda
- zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
PĚSTITELSTVÍ
Zelenina
- osivo a sadba
- podmínky a zásady pěstování zeleniny
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ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při

6. ročník

dodržuje technologickou kázeň
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- první pomoc při úrazu

- sklizeň
- zpracování
PĚSTITELSTVÍ
Hospodářské rostliny
- pšenice, žito, oves, ječmen, kukuřice,
rýže, brambory, řepa, chmel
- pěstování brambor
- základní podmínky pro pěstování
- půda a její zpracování, výživa rostlin
a půdy
PĚSTITELSTVÍ
Ovocné rostliny
- druhy
- způsoby pěstování
- sklizeň a uskladnění ovoce
- zpracování
PĚSTITELSTVÍ
Léčivé rostliny
- pěstování
- sběr
- léčivé účinky
- jedovaté rostliny
- rostliny jako drogy a jejich zneužití
- alergie
PĚSTITELSTVÍ
Okrasné rostliny
- ošetřování
- pěstování okrasných rostlin
- hydroponie
- bonsaje
- jednoduchá vazba květin
PĚSTITELSTVÍ
bezpečnost práce s nástroji a nářadím - základy první
pomoci při úrazech
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6. ročník

úrazu

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování
- ovládá a rozpoznává alespoň 10 druhů léčivek
- používá informace v praktickém životě

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin

zná rozdělení okrasných rostlin
- prokáže znalost pěstování
- zná zásady hydroponického pěstování
- prokáže pravidla vazby květin
- využívá a pěstuje květiny pro výzdobu

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

PĚSTITELSTVÍ
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda
- zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
PĚSTITELSTVÍ
Léčivé rostliny
- pěstování
- sběr
- léčivé účinky
- jedovaté rostliny
- rostliny jako drogy a jejich zneužití
- alergie
PĚSTITELSTVÍ
bezpečnost práce s nástroji a nářadím - základy první
pomoci při úrazech
PĚSTITELSTVÍ
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda
- zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
PĚSTITELSTVÍ
Léčivé rostliny
- pěstování
- sběr
- léčivé účinky
- jedovaté rostliny
- rostliny jako drogy a jejich zneužití
- alergie
PĚSTITELSTVÍ
Okrasné rostliny
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ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

6. ročník

- prokáže základní znalost chovu drobných zvířat
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- poskytuje první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty

- ošetřování
- pěstování okrasných rostlin
- hydroponie
- bonsaje
- jednoduchá vazba květin
CHOVATELSTVÍ
- chov zvířat v domácnosti, podmínky
chovu, hygiena a bezpečnost chovu,
kontakt se známými a neznámými
zvířaty

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a Technické kreslení
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Dřevo
- vlastnosti
- ruční obrábění
- strojní obrábění
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-dlabání
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ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

6. ročník

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Technické kreslení
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Dřevo
- vlastnosti
- ruční obrábění
- strojní obrábění
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-dlabání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)
PĚSTITELSTVÍ
Základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda
- zpracování půdy
- výživa rostlin
- ochrana rostlin a půdy
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6. ročník
PĚSTITELSTVÍ
Zelenina
- osivo a sadba
- podmínky a zásady pěstování zeleniny
- sklizeň
- zpracování
PĚSTITELSTVÍ
Hospodářské rostliny
- pšenice, žito, oves, ječmen, kukuřice,
rýže, brambory, řepa, chmel
- pěstování brambor
- základní podmínky pro pěstování
- půda a její zpracování, výživa rostlin
a půdy
PĚSTITELSTVÍ
Ovocné rostliny
- druhy
- způsoby pěstování
- sklizeň a uskladnění ovoce
- zpracování
PĚSTITELSTVÍ
Léčivé rostliny
- pěstování
- sběr
- léčivé účinky
- jedovaté rostliny
- rostliny jako drogy a jejich zneužití
- alergie
PĚSTITELSTVÍ
Okrasné rostliny
- ošetřování
- pěstování okrasných rostlin
- hydroponie
- bonsaje
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ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

6. ročník

provádí jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň

- jednoduchá vazba květin
CHOVATELSTVÍ
- chov zvířat v domácnosti, podmínky
chovu, hygiena a bezpečnost chovu,
kontakt se známými a neznámými
zvířaty
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Technické kreslení
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Dřevo
- vlastnosti
- ruční obrábění
- strojní obrábění
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-dlabání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Technické kreslení
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ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí

6. ročník

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Dřevo
- vlastnosti
- ruční obrábění
- strojní obrábění
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-dlabání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Technické kreslení
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
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6. ročník
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Dřevo
- vlastnosti
- ruční obrábění
- strojní obrábění
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-dlabání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
stabilitu aj.
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

Učivo
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Technické kreslení
- technické náčrty a výkresy
- kótování
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Kov
- rozdělení - železné a neželezné kovy
- vlastnosti, využití, výroba
- ruční zpracování
- obrábění kovu
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
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7. ročník
-vlastnosti kovů a jejich použití
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-stříhání
-ohýbání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Provoz domácnosti
-voda
-teplo
-světlo
Údržba a úklid domácnosti
-úklid bytu
-ekonomika domácnosti
-bezpečnost v domácnosti
-odpad a jeho recyklace
Údržba oděvů a textilií
-praní a žehlení
-péče a drobné opravy
-ukládání šatstva
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ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
stabilitu aj.

7. ročník

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku

Drobná domácí údržba
- zámečnické práce
- instalatérské práce
- stavební práce
- malířské práce
- tapetování
- natěračské práce
- oprava nábytku
- elektrikářské práce
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Technické kreslení
- technické náčrty a výkresy
- kótování
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Kov
- rozdělení - železné a neželezné kovy
- vlastnosti, využití, výroba
- ruční zpracování
- obrábění kovu
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-vlastnosti kovů a jejich použití
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
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7. ročník
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-stříhání
-ohýbání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
stabilitu aj.
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
jednoduchých předmětů a zařízení

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Kov
- rozdělení - železné a neželezné kovy
- vlastnosti, využití, výroba
- ruční zpracování
- obrábění kovu
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-vlastnosti kovů a jejich použití
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
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7. ročník

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční provádí jednoduché práce s technickými materiály a
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
dodržuje technologickou kázeň
stabilitu aj.

-vrtání
-stříhání
-ohýbání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Kov
- rozdělení - železné a neželezné kovy
- vlastnosti, využití, výroba
- ruční zpracování
- obrábění kovu
-technické náčrty a výkresy
-návody
-technické informace
-vlastnosti kovů a jejich použití
-technologie výroby
-význam techniky, zneužití
-technika a tradiční řemesla

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu

-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
-pilování
-vrtání
-stříhání
-ohýbání
-broušení a leštění
-povrchové úpravy (moření,nátěry a laky)
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Provoz domácnosti
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7. ročník
-voda
-teplo
-světlo
Údržba a úklid domácnosti
-úklid bytu
-ekonomika domácnosti
-bezpečnost v domácnosti
-odpad a jeho recyklace
Údržba oděvů a textilií
-praní a žehlení
-péče a drobné opravy
-ukládání šatstva

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

Drobná domácí údržba
- zámečnické práce
- instalatérské práce
- stavební práce
- malířské práce
- tapetování
- natěračské práce
- oprava nábytku
- elektrikářské práce
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Provoz domácnosti
-voda
-teplo
-světlo
Údržba a úklid domácnosti
-úklid bytu
-ekonomika domácnosti
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7. ročník
-bezpečnost v domácnosti
-odpad a jeho recyklace
Údržba oděvů a textilií
-praní a žehlení
-péče a drobné opravy
-ukládání šatstva
Drobná domácí údržba
- zámečnické práce
- instalatérské práce
- stavební práce
- malířské práce
- tapetování
- natěračské práce
- oprava nábytku
- elektrikářské práce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Praktické činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu

9. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Učivo
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
-řád školní dílny
-bezpečnost práce s materiály
-bezpečnost práce s nástroji, nářadím a upínacími
přípravky
-základy první pomoci při úrazech

Plasty
- rozdělení podle chování za tepla
- vlastnosti
- ruční
- tepelné zpracování
-technologie výroby
-základní pracovní operace a postupy
-měření a orýsování
-řezání
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ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

9. ročník

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

-pilování
-vrtání
-stříhání
-ohýbání
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Kuchyně
- základní vybavení kuchyně, udržování čistoty a
pořádku
- zásady bezpečnosti a hygieny provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- zásady zdravé výživy
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče
- zná základní dovednosti a návyky

Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání
- obsluha a chování u stolu
- slavnostní stolování v rodině
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Kuchyně
- základní vybavení kuchyně, udržování čistoty a
pořádku
- zásady bezpečnosti a hygieny provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- zásady zdravé výživy
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9. ročník
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy

Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání
- obsluha a chování u stolu
- slavnostní stolování v rodině
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Kuchyně
- základní vybavení kuchyně, udržování čistoty a
pořádku
- zásady bezpečnosti a hygieny provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- zásady zdravé výživy
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje pořádek a čistotu při práci v učebně a dbá na
bezpečnost

Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání
- obsluha a chování u stolu
- slavnostní stolování v rodině
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Kuchyně
- základní vybavení kuchyně, udržování čistoty a
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9. ročník
pořádku
- zásady bezpečnosti a hygieny provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- zásady zdravé výživy
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy

získává poznatky o úpravě pokrmů

Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání
- obsluha a chování u stolu
- slavnostní stolování v rodině
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Kuchyně
- základní vybavení kuchyně, udržování čistoty a
pořádku
- zásady bezpečnosti a hygieny provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- zásady zdravé výživy
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání
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ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

9. ročník

dodržuje základní principy stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve společnosti

- obsluha a chování u stolu
- slavnostní stolování v rodině
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Kuchyně
- základní vybavení kuchyně, udržování čistoty a
pořádku
- zásady bezpečnosti a hygieny provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny potravin
- zásady zdravé výživy
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- základní způsoby tepelné úpravy
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
orientuje se v činnostech vybraných profesí
vybraných profesí
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání
- obsluha a chování u stolu
- slavnostní stolování v rodině
SVĚT PRÁCE
trh práce
- povolání lidí; druhy pracovišť, charakter a druhy
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní
a osobnostní
volba profesní orientace
- základní principy
- osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti, vlivy na volbu profesní
orientace; práce s profesními informacemi a využívání
poradenských služeb
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9. ročník
možnosti vzdělávání
- náplň učebních a studijních oborů; informace o
dalším vzdělávání
zaměstnání
- způsoby hledání; pohovor u zaměstnavatele;
informační základna pro volbu povolání; problémy
nezaměstnanosti; úřady práce; práva a povinnosti
vyplývající z pracovního poměru
podnikání
- nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Praktické činnosti

9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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5.21 Základy administrativy
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Základy administrativy
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět svým pojetím a obsahem umožňuje žákům získat vědomosti, dovednosti a celkovou orientaci
v provádění jednoduchých administrativních prací ve využívání kancelářské techniky tak, jak to vyžaduje
běžný život a praxe dnešní společnosti.
Žák je veden tak, aby zvládl základy psaní na stroji a počítači správnou technikou, naučil se používat
některé technické prostředky v administrativě a osvojené dovednosti správně využíval v praxi.
Důraz je kladen na přesnost práce, gramatickou správnost v písemném projevu a normalizovanou
úpravu textu písemností (ČSN 016910), zároveň je žák veden k uplatňování bezpečnosti a hygieny práce.
Předmět je realizován v 6. a 7. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně. Výuka probíhá v učebně
informatiky. V 6. ročníku se žáci seznamují se základní, horní a dolní řadou klávesnice, v 7. ročníku s
číslicovou řadou, správným psaním početních značek, psaním procent, zlomků, správným podtrháváním.
Osvojí si správnou úpravu písemností psaných na klávesnici – vytvoří vlastní životopis, pozvánku.
Na konci každého roku výuky je organizována školní soutěž v psaní na počítači, kde se hodnotí přesnost
napsaného opisu textu.
Ve vyučovacím předmětu Základy administrativy jsou realizována průřezová témata Osobnostní a
sociální výchova a to těmito tematickými okruhy: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a morální rozvoj, a
dále
průřezové
téma
Mediální
výchova
tematickým
okruhem
Stavba
mediálních
sdělení a Tvorba mediálního sdělení

556

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Základy administrativy
Očekávané výstupy z RVP:
 umožní žákům získat vědomosti, dovednosti a celkovou orientaci v provádění jednoduchých
administrativních prací ve využívání kancelářské techniky tak, jak to vyžaduje běžný život a praxe
dnešní společnosti
 žák je veden tak, aby zvládl základy psaní na stroji a počítači správnou technikou, naučil se používat
některé technické prostředky v administrativě a osvojené dovednosti správně využíval v praxi
 důraz je kladen na přesnost práce, gramatickou správnost v písemném projevu a normalizovanou
úpravu textu písemností (ČSN 0 16910), zároveň je žák veden k uplatňování bezpečnosti a hygieny
práce
Předmět je realizován v 6. a 7. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně.



Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
 zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému využívání znalostí a dovedností v oblasti
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
administrativy, objevují ožnuti využití komunikačních technologií v praktickém životě
kompetence žáků
 žáci při své práci poznávají vlastní pokroky
 žáci si při své práci dokáží vytvářet učební materiály
Kompetence k řešení problémů:
 žáci jsou vedeni zadáváním úloh k tvořivému přístupu při jejich řešení
Kompetence komunikativní:
 Při práci dokáže žák vyjádřit svůj názor a vhodnou formou jej obhájit
 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla
Kompetence sociální a personální:
 Při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci
 Při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci
 Žáci se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních
 Při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je
různě chápavý a zručný
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Název předmětu

Základy administrativy
Kompetence občanské:
 Žáci prezentují výsledky svých dovedností při tvorbě školního časopisu, vyplněním přihlášky na
střední školu, při výrobě pozvánky na školní akademii…
Kompetence pracovní:
 Žáci dodržují bezpečností a hygienická pravidla pro práci s psacími stroji a výpočetní technikou

Základy administrativy
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Rychle a přesně ovládá klávesnici PC desetiprstovou
hmatovou metodou.
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Zvládne psaní malých a velkých písmen.

Učivo
Základní řada – znaky

Dolní řada – znaky
Horní řada – znaky
Použití přeřaďovače ke psaní velkých
písmen
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Používá informace z různých informačních zdrojů a
Použití přeřaďovače ke psaní velkých
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji.
písmen
Praktické procvičování formou opisu
Prezentace informací – prezentační programy, webové
stránky, mutlimédia
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v Prezentace informací – prezentační programy, webové
textové, grafické a multimediální formě.
stránky, mutlimédia
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální práci
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Základy administrativy

6. ročník

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
Základy administrativy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Ovládá psaní diakritických a interpunkčních znamének,
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si číslic, značek.
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si Upraví a napíše písemnost podle normy pro jednotnou
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
úpravu písemností.
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

Učivo
Číslicová řada.
Praktické procvičování formou opisu textů.
Praktické procvičování formou opisu textů.
Psaní adres, životopis.
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Slovní hodnocení
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 vzdělávání žáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení,
jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy po
projednání v pedagogické radě a se souhlasem školské rady.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
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. Stejný postup je
zachován i pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
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, 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.
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace a naopak
Prospěch
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Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný ovládá
3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň 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 i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje
samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se
jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a
odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a 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
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Chování

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu
1 – velmi dobré školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům
2 - uspokojivé

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.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo

3 - neuspokojivé

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.

6.2 Kritéria hodnocení
1. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání.
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil,
zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité
si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém.
Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na
individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování
na úspěšné a neúspěšné).
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Pravidla pro hodnocení žáků

V předmětech s převahou naukového zaměření
Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika.
Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí ucelenost, přesnost a trvalost osvojení
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných
dovedností a schopnost 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 a osvojení účinných metod samostatného studia.

V předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají v základní škole; pracovní vyučování, praktika, technické kreslení a
činnosti.
Při klasifikaci 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 a aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických
činnostech. Kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na
pracovišti a 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.

V předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají; výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a sportovní
výchova.
Při klasifikaci se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných
vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností
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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 se musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu žáka, k jeho všeobecné, tělesné
zdatnosti, výkonnosti a péči o vlastní zdraví. Při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených
lékařem se žák klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzděl. potřebami
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.
Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
Vhodným způsobem pak také třídní učitel sdělí ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

Celkové hodnocení

Způsob získávání podkladů pro hodnocení
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.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým
pozorováním žáka, 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 a podle potřeby i psychology
a pediatry.
Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň tři známky za každé
pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
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Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto
období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky.
Zkoušení je prováděno přednostně před kolektivem třídy. Individuální přezkušování po vyučování
v kabinetech je možné pouze ve výjimečných případech za přítomnosti další osoby (svědka). Tato
výjimka je nutná při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě
psychologa.
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, prací a praktických
činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Výjimku tvoří tematické slohové práce, hodnocené
z více aspektů.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby
se nadměrně nenahromadily v jednom období. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více
než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Neprodleně také
vyučující informuje ostatní vyučující formou zápisu do zkušebního plánu na internetové i-skole.
Ostatní vyučující jsou povinni sledovat tento zkušební plán tak, aby v jednom dni žáci konali jen
jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Vyučující zajistí zapsání všech udělených známek do žákovské knížky a na i-skolu nejpozději druhý
den po klasifikaci. Celkové hodnocení na konci klasifikačního období zapíše do třídního katalogu a
dbá o jejich úplnost.
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 – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků
s odloženou klasifikací nebo s opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku.
Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným
zástupcům.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu
žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) nebo
přestupu žáka z jiné školy vyučující respektuje obdržené známky žáka v dané instituci.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé toto období.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

565

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
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.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje vyučující předmětu třídního učitele a
ten dále bezprostředně a prokazatelným způsobem zákonné zástupce žáka.
Třídní učitel je povinen neprodleně informovat výchovného poradce a ten následně ostatní učitele
s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace
žáka a způsobů získávání podkladů pro klasifikaci.
Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv třídních učitelů (nebo výchovného poradce) na
pedagogické radě.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu. Účelem zkoušení není nacházet mezery ve
vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí. Vyučující klasifikují jen probrané učivo a nezadávají
novou látku k samostatnému nastudování celé třídě. Před prověřováním znalostí dají žákům
dostatečný časový prostor k naučení, procvičení a zažití učiva.
Neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po delší nepřítomnosti.
Vyučující respektují individuální pracovní tempo žáka.

Sebehodnocení
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho
výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí
a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k tomu,
aby dokázal objektivně popsat co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Oba
názory jsou průběžně konfrontovány.

Komisionální přezkoušení
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální
přezkoušení žáka.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že vyučujícím daného
předmětu je ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
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Komise je tříčlenná a tvoří ji:
- 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,
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný
vyučující daného předmětu,
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti
stanovené RVP pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise podle §15 odst.3. 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. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 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.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Opravná zkouška
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm
nedostatečný nejvýše ve dvou předmětech.
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna.
Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit
vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší
vyšší ročník.
Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který
se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se
neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.
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Dodatečná zkouška
Dodatečnou zkoušku koná žák:
o

který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci 1. pololetí.

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději
do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního
období za druhé pololetí.
o

který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci 2. pololetí .

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna
příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší
ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.

Postup do dalšího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření
stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
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.
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7 Školní družina
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy žáků I. stupně mimo
vyučování.
ŠD není pokračováním školního vyučování ani ho nikterak nenahrazuje.
Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace
žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy
z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a
rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad
žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.
ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo
vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.).







7.1 Školní vzdělávací program pro školní družinu
Školní družina při Základní škole Jindřicha Pravečka, Výprachtice

Charakteristika ŠD
ŠD navštěvují žáci 1. - 5. ročníku ZŠ. Tvoří ji dvě oddělení, kapacita školní
družiny je 57 dětí. Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času. Cílem je
snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému
ovlivňování jejich volného času.

Program výchovy a vzdělání
Vychází z RVP naší školy a to z kapitoly „Člověk a jeho svět“. Je uspořádán do
5 tematických okruhů (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti
přírody a Člověk a jeho zdraví)




Je určen dětem od 1. do 5. třídy
Je tvořen dle polohy a podmínek školy
ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo
upravit

Cíle a kompetence
Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst. 2 školského zákona.
Hlavní cíle jsou:




Kompenzovat u dětí jednostrannou zátěž během školního vyučování
Osvojení si takových názorů, schopností a dovedností, které umožní dětem
dobře zvládnout současný i budoucí život
Správně motivovat děti nabízením zájmové činnosti, rozvíjet praktické
dovednosti v různých činnostech, naučit děti vztahu k vlastnoručně
vytvořenému výrobku
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Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací
(uvědomění si citu k vytvořené věci)
Vést děti ke schopnosti podle potřeby podřizovat se a chápat při tom vzájemné
vztahy nadřízenosti a podřízenosti v kolektivu
Rozvíjet u dětí kamarádství, vést je ke komunikaci, rozvíjet jejich schopnost
respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých
Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně
navázat ve výchovné činnosti
Využívat preventivního programu školy formou sociálních a komunikačních her
(správné řešení konfliktních situací)
Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnosti odpočinku,
rekreace a zájmové činnosti
Pozorovat přírodu, vést děti k její ochraně, vysvětlovat neznámé
a nepochopené pojmy.

Ekonomické, materiální a personální podmínky
Ekonomické:


Úplata za ŠD činí 75,- Kč měsíčně. Platba je vybírána hotovostně
vychovatelkou ŠD. Část těchto finančních prostředků je použita na nákup
materiálu (papíry, barvy, lepidla a jiné pomůcky) a na zkvalitnění interiéru ŠD.
Materiální:








Prostor ŠD tvoří jedna samostatná místnost v přízemí školy + šatna; druhá
třída školní družiny je v 1. třídě. Tato třída též využívá přespolní třídu.
Vybavení je přiměřené
Nábytek je částečně opotřebovaný
Dětem je zajištěn pitný režim, stravování probíhá ve školní jídelně
K pohybovým aktivitám družina využívá tělocvičnu a školní hřiště
Prostory školní družiny jsou bezpečné
Personální:





Ve školní družině pracují dvě vychovatelky s plnou kvalifikací
Vychovatelky se zúčastňují programů dalšího vzdělávání pedagogů a využívají
samostudia k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD
V případě onemocnění učitele je vychovatelka schopna jej zastoupit ve
vyučování

Hygiena a bezpečnost v ŠD








První oddělení školní družiny má 27 dětí, druhé 30 dětí.
K odpočinkové činnosti je využíván koberec, molitanová lehátka, k pracovním
činnostem, stolním hrám apod. lavice
ŠD je vybavena umyvadlem, osvětlením, koberec je pravidelně vysáván a PVC
myté mokrou cestou, místnost je pravidelně větrána okny
Pitný režim je zajištěn, sociální zařízení je pro ŠD společné se školou
Děti mají svoji šatnu umístěnou vedle družiny
Obědvají ve školní jídelně, při obědech dbá vychovatelka na dostatečné
stravovací návyky
Žáky si po vyučování vyzvedává vychovatelka ve školní jídelně
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Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských
normách ve ŠD, na školním hřišti, při společných vycházkách a akcích.
O poučení je veden záznam v přehledu VVP. V případě úrazu jsou žáci
opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti.
Lékárnička pro první pomoc je umístěna v ŠD, telefonní čísla rodičů v případě
úrazu jsou uvedena v zápisních lístcích a přehledu VVP
Vychovatelka spolupracuje s rodiči a třídní učitelkou a bezprostředně reaguje
na výchovné a jiné problémy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

1. Místo, kde žijeme

Pravidelná činnost

Průběžná činnost

Příležitostná
činnost

Obec
Vycházky do okolí, orientace,

- obecní úřad a důležitá místa

Tematické

poznávání památek, bezpečná

v obci (obchod, pošta,

vycházky (např.

nejkratší cesta do školy, pravidla

zdravotní středisko,

Obecní úřad,

chování na komunikacích v obci.

knihovna, ...)

knihovna,

- obecní časopis, modely

kostel).

Četba pohádek, místních pověstí,

domů, sídliště, besedy na téma

Prohlídka

společné vyprávění, malování

změny mého okolí, orientace v

prostor školy

pohádek

místě bydliště

(např.

a jejich volná dramatizace.

Ředitelna,
Škola

sborovna,...).

Prohlubování znalosti místa

Nejkratší bezpečná cesta do

Den Země –

(místní památky), poznávat

školy, (dopravní značky,

sběr odpadků

místní zvláštnosti, změny v okolí.

přechody ...).

v okolí školy.

Péče a udržování čistoty okolí

Seznámení s prostředím školy

Dopravní soutěž

školy.

(estetika prostředí – čistota a
výzdoba prostor školy),
seznámení se s řádem
školní družiny.
Domov
Vyprávění o významu slova,
vlastní zážitky, ilustrace,
povídaná o domově, můj dům
– můj hrad, pomoc při úklidu
– pomoc pro zpříjemnění
prostředí.

571

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 2016
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
2. Lidé kolem nás

Pravidelná činnost

Průběžná činnost

Příležitostná
činnost

Osvojování a dodržování základů

Rodina

Cestování v

společenského chování (zdravení,

Úcta k rodičům, starým lidem, sobě

dopravních

úcta ke starším, stolování).

samým, výstavky a malování

prostředcích,

Vytváření kladného vztahu ke

obrázků, fotografie (jak rostu, moje

nácvik

spolužákům, pozitivního klimatu v

rodina)

divadla.

oddělení (učit se naslouchat,

výrobky – dárky pro blízké.

Karneval,

vycházet spolu bez násilí).

návštěva

Kolektivní, míčové, stolní a

Škola

divadelních

společenské hry, vytváření

Úcta ke každému povolání –

představení.

dobrých vztahů mezi kamarády,

pozorování různých zaměstnání lidí a

Výtvarná

pomoc, empatie.

poznávání jejich významu pro život

činnost –

Dodržování řádu školní družiny a

ve společnosti (pexesa, puzzle,

malování na

školní jídelny, moje práva a

námětové hry, kvízy, rozvíjení jemné

chodníku,

povinnosti.

motoriky,...).

obrázky,

Atletické závody

Vztah k handicapovaným dětem –

dárečky,

Jízda zručnosti

vyprávění, sociální hry a

výtvarná

komunikační hry.

soutěž – Moje
maminka,

Prevence

výroba

Besedy, spontánní rozhovory

dárečků k

(modelové situace – opatrnost při

zápisu.

styku s neznámými lidmi, správné
řešení konfliktních situací).
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3. Lidé a čas

Pravidelná činnost

Průběžná činnost

Příležitostná činnost

Dodržování denního režimu

Hodiny

Lidové tradice – vánoční

(návyky na pravidelnou činnost

Soutěže – měření

besídka

– četba pohádky, odpočinek na

stopkami, výrobky,

Březen – měsíc knihy

koberci, kreslení)

(kalendáře, papírové

(výroba knížek – obal,

Vycházky, využití volného

hodiny, kreslení obrázků).

příběh)

času, úcta k času – přesuny a

Výroba čarodějnic –

činnosti bez zbytečných

Vývoj lidského života –

zábavné odpoledne

prodlev, soutěže, sportovní

dětství, dospělost, stáří

Návštěva muzea,

hry.

(výtvarné techniky,

výstavy.

Orientace v čase – minulost,

hry, modelové situace).

přítomnost, budoucnost.
Pozorování ročních období,

Historie a pokrok

rozčlenění roku na čtvrtletí,

Besedy a výrobky na různá

měsíce, dny...

témata
(různé styly oblékání,
bydlení dříve a nyní,
technická zařízení – rádio,
televize, počítač, mobil,
kino, divadlo,
dopravní prostředky, ...),
hudebně pohybové hry,
vývoj řemesel (kreslení,
malování).
Zvyky a tradice
Význam lidových zábav
(povídání),
tradice – výroba masek
(Masopust),
lidové pranostiky, přísloví,
koledy
(učení nazpaměť), pověry
o nadpřirozených
bytostech (četba,
ilustrace).
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4. Rozmanitosti přírody

Pravidelná činnost

Průběžná činnost

Příležitostná činnost

Četba, využití dětské literatury

Prohlubování znalostí o

Vycházka do chráněného

s přírodní tématikou.

přírodě

území.

Vycházky do lesa, pozorování

Hry v přírodě (dramatické

Sběr papíru a třídění

změn podle ročních období.

prožitkové hry – domečky

odpadu – plasty,

Péče o pokojové rostliny.

pro skřítky, živly, turistické

baterie.

Ekologická výchova – třídění

značky, orientační hry).

odpadu (PET lahve, papír a

Práce s encyklopedií,

ostatní), šetření vodou.

pozorování změn v přírodě a

Poslech pohádek z CD nebo

jejích proměn v různých

DVD s přírodní tématikou.

obdobích (nebezpečí -

Celodružinový výlet na závěr

bouřka, mlha, náledí).

školního roku.
Poznávání živočichů a rostlin
Besedy – proč někteří
živočichové vymírají, proč
jsme v lese na návštěvě.
Estetické výchova
(hlína, modurit, odpadový
materiál, kreslení v přírodě,
výzdoba třídy přírodninami
– listy, výrobky z plodů,
malované kamínky, domácí
mazlíčci, lesní zvěř).
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5. Člověk a jeho zdraví

Pravidelná činnost

Průběžná činnost

Příležitostná
činnost

Základní hygienické návyky

Zdravá výživa

Celodenní

(sebeobsluha, pořádek, stolování,

Její výhoda, potravinová

výlet

šetření majetku, odstraňování

pyramida.

do přírody –

hluku, větrání).

atletická

Odpočinek, relaxace, harmonizace

První pomoc

soutěž,

nervové soustavy.

Prevence úrazů, důležitá

návštěva

Tělovýchovné chvilky, pohybové

telefonní čísla, ošetření

knihovny.

hry, využití sportovního nářadí.

drobných poranění.

Soutěž se

Základy společenského chování –

Blízkost lesa – klíšťata, požáry.

zdravotní

zdravení, požádání, poděkování,

Besedy o zdravém životním stylu –

tématikou.

oslovení.

sociálně patologické jevy

Vycházka za

Bezpečnost na silnicích – dobře

(kouření, alkohol, drogy),

léčivkami do

viditelné oblečení.

zdravá rodina – civilizační

blízkého

choroby.

okolí.

Oblékání podle ročních období –
otužování.
Sebevzdělání a komunikace
Využití časopisů, doplňovačky,
křížovky, didaktické hry,
rozvíjení slovní zásoby, příprava
na vyučování vyprávění,
pamětní učení básniček,
jazykolamy, smyslové hry.
Esteticko-výchovná činnost
Rozvoj jemné motoriky,
papírové manekýny, textilní
koláže, bezpečnost při práci a
čistota práce.

575

