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Zaměření školy
Motivační název vzdělávacího programu ZŠ Těrlicko „Nový život“ vyjadřuje spojení vzdělávání s praktickými
životními zkušenostmi.
Uvědomujeme si, že naše budoucnost tkví v dětech, v efektivním rozvíjení jejich vrozených schopností, které
dotvářejí vlivy vnějšího prostředí. Hledali jsme a hledáme cestu, jak velmi rozdílné dispozice jednotlivých žáků
úspěšně rozvíjet. Víme, že dětský věk žádá všestranný a vyvážený rozvoj dítěte. Za učivo pak nepokládáme jen
fakta, vztahy a principy , ale také metody, postupy a formy učení se žáky. Nedílnou součástí výuky je výchova
a nastavení základních morálních hodnot.
Výchovné a vzdělávací strategie
Do naší školy přichází děti, které neoplývají kladným vztahem ke vzdělání a škole jako takové. Škola je pro ně
místo, kterému se ve velké většině pokoušely vyhnout nebo aspoň v ní svým způsobem přežít. Našim úkolem je,
navrátit je do lavic k pravidelné školní docházce a pravidelnému přijímání znalostí a objevování něčeho nového,
a to takovým způsobem, aby to nebyla jen suchá nuda suché poznatky, ale hlavně to, co budou denně používat
a pomůže jim to v rychlé orientaci ve stále zrychlujícímu se tempu světa.
Naše práce je o to těžší, že učíme v odděleních .
Na tento způsob výuky nebyli žáci zvyklí. I tomu je musíme naučit. Musíme je naučit samostatně pracovat.
Naučíme-li je této samostatné práci, je to nejbližší krok k tomu, aby si v budoucnu uměli sami vyhledávat nové
poznatky a využívat jich.
Snažíme se pomocí našeho ŠVP zdůrazňovat nejen znalosti, ale i dovednosti, schopnosti, rozvoj osobnosti a její
kreativitu.
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Víme, že pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni
jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Pro tyto lze sestavit podpůrný plán 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.“
"V 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 v rámci
podpůrných opatření stanovená v RVP ZV."
Snažíme se pomocí našeho ŠVP zdůrazňovat nejen znalosti, ale i dovednosti, schopnosti, rozvoj osobnosti a její
kreativitu.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle
doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:
a)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
b) 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
c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče - vždy dle doporučení PPP nebo SPC."
Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV , bude na základě Doporučení školského
poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup
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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."
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Do naší školy přichází děti, které neoplývají kladným vztahem ke vzdělání a škole jako takové. Škola je pro ně
místo, kterému se ve velké většině pokoušely vyhnout nebo aspoň v ní svým způsobem přežít.
Žáci mají získat takovou trvalou sumu základních znalostí, které jim umožní snadnou orientaci v denním životě
a připraví jim cestu k přípravě na budoucí povolání.
Má je naučit orientaci v souvislostech a vyhledávání dalších potřebných znalostí. Nechceme jim znalosti jen
zprostředkovávat, ale chceme, aby je uměli využívat.
V případě, že bychom mezi našimi žáky objevili žáky mimořádně nadané, náš ŠVP umožňuje :
- zařazení rozšiřujícího učiva v osnovách jednotlivých předmětů
- obohacení učiva
- zadávání specifických úkolů a projektů
„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.“
Začlenění průřezových témat
Pojatá průřezová témata se prolínají celou naší činností v každodenní práci. Nejsou tedy jen součástí školní práce,
ale také mimoškolních aktivit . Průřezová témata postupně prolínali jednotlivými ročníky jako integrovaná
součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. Jsou propojena s obsahem konkrétních vyučovacích
předmětů i s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
2.2 Začlenění průřezových témat
Skladba

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Pravopis
Adresa, pozdrav, blahopřání

Rozvoj schopností poznávání

Popis předmětu

Integrace do výuky

Dopis

Český jazyk a literatura

E-mail

3. ročník

Zvuková stránka jazyka

Přihláška

Slovní zásoba a tvoření slov

Popis pracovního postupu

Tvarosloví

Vypravování
Mluvené projevy
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy
4. ročník

Stavba slova
Pravopis
Tvarosloví
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5. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Skladba

Popis a charakteristika

Vypravování

Výklad a výtah

Popis

Publicistické útvary

Ústní a písemné omluvy

Chvála vypravěčství

Zážitkové čtení a naslouchání

Příběhy naruby

Tvořivé činnosti s literárním textem

Pravopis

Poznáváme základy literatury

Anglický jazyk

Pravopis

3. ročník

Classroom

Druhy vět

Pets

Skladba

Pirates

Vypravování

Animals

Dopis

Family

Popis

Body

Tiskopisy

Clothes

Co nás v knihách zajímá

My favourite things

Poznáváme základy literatury
Lidová slovesnost
6. ročník

Goodbye
4. ročník

My classroom

Tvarosloví

My Family

Skladba

My home

Vypravování

My room

Popis

My hobbies
My favourite food and drink

Práce s informacemi

5. ročník

Favourite things

Odvaha a dobrodružství

Free time
Shopping

Dětskýma očima

6. ročník

My family and my pets

Humor v literatuře

Around the house

Tvarosloví

Happy birthday

Pravopis

A visit to the Czech Republic

Nauka o slově

Kingsway High School

Skladba

Out shopping

Vypravování

A trip to the ZOO

Popis

My weekend

Životopis

Around town

Práce s informacemi

7. ročník

Literatura a fantazie

Welcome back
Bonfire night

O přátelství a lásce

Let´s do something

Staré příběhy

8. ročník

Home and away

Humor v literatuře

Having fun

Tvarosloví

Free time

Skladba - stavba větná

London

Skladba - stavba textová

New places, new faces

Výklad

Out and about

Referát a recenze

9. ročník

Některé důležité písemnosti
Nestárnoucí literatura
Literatura 19. století
Smutky, strasti, svízele
Humor v literatuře
Chvála jazyka
Nauka o slově

Matematika
Soustavy rovnic
Informační a komunikační technologie
3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

6. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě

Obecné poučení o jazyce
Slovní zásoba
Tvarosloví
Skladba
Vypravování

Free time
Welcome to the Australia

Jiné světy - fantasy
9. ročník

In the past

Toulky, cesty, putování
Svět lidí a svět zvířat

8. ročník

Introduction

Nauka o slově

Popis a vypravování

7. ročník

Hello

Tvarosloví
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7. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Vývoj počítačů od prvního po současnost

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Hardware

Léčiva a návykové látky

software

Zeměpis

Práce se složkami a soubory

6. ročník

Geografická kartografie a topografie

Internet

Země jako vesmírné těleso

Práce s informacemi

Krajinná sféra - přírodní sféra

Internet

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Práce s informacemi

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Světadíly, oceány

Dějepis
6. ročník

7. ročník
8. ročník

Pravěk

7. ročník

Geografická kartografie a topografie

Doba kovů

Země jako vesmírné těleso

Starověk

Krajinná sféra - přírodní sféra

Vrcholný středověk

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Pozdní středověk

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Raný novověk

Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa

Zrození moderní doby

8. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Moderní doba přelom 20.st.

Geografická kartografie a topografie

Svět a ČSR 1918-1938

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Druhá světová válka

Modelové regiony světa

Dějiny od pol. 20.st.

Obyvatelstvo světa

Konec 20. století

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Výchova k občanství
6. ročník

Naše vlast, státní symboly

8. ročník

Člověk a dospívání

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Člověk hledající společenství
9. ročník

Člověk hledající sám sebe
Chemie
Vlastnosti látek - hustota

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství
Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Jak zkoumáme látky
Co nás čeká v chemii

Místní region

Rozpustnost

Česká republika

Elektrický obvod a vodivost látek

Regiony české republiky

Kyselost a zásaditost látek
Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
Zásady bezpečné práce v běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Směsi
Voda

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova
7. ročník

Vokální činnosti

8. ročník

Poslechové činnosti

9. ročník

Opakování učiva z předchozích ročníků.
Instrumentální a pohybové činnosti

Výtvarná výchova

Částicové složení látek

3. ročník

Prvky

Výtvarné osvojování skutečnosti
Výtvarné umění a životní prostředí

Chemické sloučeniny

6. ročník

Chemické reakce

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Klasifikace chemických reakcí

Výtvarné umění a životní prostředí

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
Chemie a elektřina

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
7. ročník

Oxidy

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Kyseliny a hydroxidy
9. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Doba kamenná

Období 2.pol.17.st.-18.st.
9. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Textové editory

Výtvarné umění a životní prostředí

Uhlovodíky

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Paliva

8. ročník

Deriváty uhlovodíků

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Přírodní látky

Výtvarné umění a životní prostředí

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
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Výtvarné umění a životní prostředí

7. ročník

Let´s do something

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

8. ročník

Having fun

Etická výchova

Informační a komunikační technologie

6. ročník

6. ročník

Důstojnosta identita lidské osoby
Rodinný život, sexuální zdraví

Internet

Reálné a zobrazené vzory
8. ročník

Práce s informacemi

mezilidské vztahy a komunikace

7. ročník

pozitivní hodnocení druhých

Výchova k občanství

interpersonální a sociální empatie
9. ročník

software

Práce s informacemi
Majetek a bohatství

Důstojnost a identita lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých
Reálné a zobrazené vzory

8. ročník

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství
Člověk hledající sám sebe

Duchovní rozměr člověka
Chemie

Pokryto předmětem

Jak zkoumáme látky
Co nás čeká v chemii

Matematika

Kyselost a zásaditost látek
Informační a komunikační technologie

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek

Fyzika

Zásady bezpečné práce v běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

Chemie
Výtvarná výchova

Vzduch

Etická výchova
9. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Přírodní látky

Integrace do výuky

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Léčiva a návykové látky

Český jazyk a literatura
3. ročník

4. ročník
7. ročník

8. ročník
9. ročník

Dopis
Přihláška

Přírodopis

Tvořivé činnosti s literárním textem

7. ročník

Biologie rostlin

Základní literární pojmy

8. ročník

Biologie člověka

Zážitkové čtení a naslouchání

Zeměpis

Poznáváme základy literatury

6. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Popis

Krajinná sféra - přírodní sféra

Životopis

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Literatura a fantazie

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Staré příběhy

Světadíly, oceány

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

7. ročník

Země jako vesmírné těleso

Charakteristika

9. ročník

Světové hospodářství

Smutky, strasti, svízele

Hudební výchova

Popis a charakteristika

6. ročník

Hudebně pohybové činnosti

Tiskopisy

7. ročník

Vokální činnosti

Publicistické útvary

Poslechové činnosti

Poezie

8. ročník

Vize a fantazie

9. ročník

Poslechové činnosti
Opakování učiva z předchozích ročníků.
Instrumentální a pohybové činnosti

Anglický jazyk
3. ročník

Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků

Pets

Výtvarná výchova

Family

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Café

Užité práce dekorativní a prostorové

My favourite things

Výtvarné umění a životní prostředí

Goodbye

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

4. ročník

My friends

5. ročník

Animals

Užité práce dekorativní a prostorové

Rooms

Výtvarné umění a životní prostředí

7. ročník

Daily routine
Free time
6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Out shopping

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí
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Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Seberegulace a sebeorganizace
Integrace do výuky

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

Český jazyk a literatura

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

3. ročník

Tvořivé činnosti s literárním textem

Výchova ke zdraví

5. ročník

Poznáváme základy literatury

6. ročník

7. ročník

Životopis

Zdravý způsob života

Pracovní výchova

Anglický jazyk

Bezpečnost a hygiena práce

5. ročník

Řád školní dílny

Informační a komunikační technologie

Technické kreslení

3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

6. ročník

Práce s plastem

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
software

Samostatná tvořivá práce

Práce se složkami a soubory

Bezpečnost a hygiena práce

Textové editory

Řád školní dílny

Internet

Práce se dřevem
Práce s kovem
Práce s plasty
7. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
Řád školní dílny
Technické kreslení
Obrábění dřeva
Práce s kovem

8. ročník

Technické kreslení

Práce s informacemi

Obrábění dřeva

7. ročník

Zpracování kovů
9. ročník

Internet
Práce s informacemi

Samostatná tvořivá

Výchova k občanství

Bezpečnost a hygiena práce

8. ročník

Montáž a demontáž jízdního kola – přední a
zadní kolo, plášť a duše,
Montáž a demontáž lyžařského vázání

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství
Člověk hledající sám sebe

Zpracování kovů

Fyzika

Úvod do organizace výroby, tecnická
dokumentace
Elektrotechnické práce

7. ročník

Pohyb těles.

Chemie
8. ročník

Údržba nářadí a dílny

Jak zkoumáme látky
Co nás čeká v chemii

Práce s laboratorní technikou

Rozpustnost

Etická výchova
6. ročník

Důstojnosta identita lidské osoby

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

Elektrický obvod a vodivost látek
Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
Zásady bezpečné práce v běžném životě

pozitivní hodnocení druhých

9. ročník

Daily routine

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
Důstojnost a identita lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých
Etické hodnoty

Prvky
Chemické sloučeniny

Pokryto předmětem

Chemické reakce
Informační a komunikační technologie
Chemie

Klasifikace chemických reakcí
9. ročník

Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků

Výtvarná výchova

Přírodní látky

Sportovní hry

Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Etická výchova

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
Léčiva a návykové látky
Zeměpis
6. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
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Země jako vesmírné těleso

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Krajinná sféra - přírodní sféra

Anglický jazyk

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

5. ročník

7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Shopping
Informační a komunikační technologie

Země jako vesmírné těleso

3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

6. ročník

Modelové regiony světa

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Práce se složkami a soubory

Obyvatelstvo světa

Textové editory

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Internet

Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa
8. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony světa

Práce s informacemi

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
9. ročník

Daily routine

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

7. ročník

Internet
Práce s informacemi

Výchova k občanství
8. ročník

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství

Chemie

Místní region

Co nás čeká v chemii

Česká republika

Elektrický obvod a vodivost látek

Regiony české republiky

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
Zásady bezpečné práce v běžném životě

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Chemické sloučeniny

Instrumentální a pohybové činnosti
Výchova ke zdraví
6. ročník

9. ročník

Mimořádné situace

Uhlovodíky
Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Zdravý způsob života
Přírodopis

Etická výchova
8. ročník

Důstojnosta identita lidské osoby

7. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

Zeměpis

pozitivní hodnocení druhých
9. ročník

Geografická kartografie a topografie

Důstojnost a identita lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie

Biologie rostlin

9. ročník

Místní region

Hudební výchova
7. ročník

Vokální činnosti

8. ročník

Vokální činnsoti
Poslechové činnosti

Fyzika

9. ročník

Chemie

Výtvarná výchova
3. ročník

Sportovní hry

Instrumentální a pohybové činnosti
Výtvarné osvojování skutečnosti
Výtvarné umění a životní prostředí

Výchova ke zdraví

Etická výchova

6. ročník

Psychohygiena

Hodnota a podpora zdraví

Etická výchova
Etické hodnoty

Integrace do výuky

8. ročník

Český jazyk a literatura

pozitivní hodnocení druhých
interpersonální a sociální empatie

3. ročník

Mluvené projevy

4. ročník

Popis

5. ročník

Poznáváme základy literatury

6. ročník

Maléry a patálie

7. ročník

Životopis

9. ročník

Důstojnost a identita lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých
Rodinný život, sexuální zdraví

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
Chemie
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Literatura 19. století

Sportovní hry

Smutky, strasti, svízele
Etická výchova

Humor v literatuře
Chvála jazyka

Kreativita

Jiné světy - fantasy
Nauka o slově

Integrace do výuky
9. ročník
Český jazyk a literatura
3. ročník

Tvarosloví

Zvuková stránka jazyka

Skladba

Slovní zásoba a tvoření slov

Popis a charakteristika

Tvarosloví

Výklad a výtah

Pravopis

Úvaha

Adresa, pozdrav, blahopřání

Publicistické útvary

Popis předmětu

Pravopis

E-mail
Popis pracovního postupu
Vypravování

Anglický jazyk
3. ročník

Body

Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy

Goodbye
4. ročník

My Family
My room

Pravopis

My friends

Tvarosloví

My pets

Skladba

5. ročník

Ústní a písemné omluvy

Daily routine

Zážitkové čtení a naslouchání

Favourite things

Tvořivé činnosti s literárním textem
Poznáváme základy literatury
Význam slov
Skladba

Shopping
6. ročník

Out shopping

7. ročník

Welcome back
Bonfire night

Vypravování

Something to eat ?

Popis

Let´s do something

Co nás v knihách zajímá
Poznáváme základy literatury

8. ročník

Out and about
9. ročník

Svět lidí a svět zvířat

Welcome to the Australia

Humor v literatuře

Informační a komunikační technologie

Skladba

3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

6. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Hardware

Vypravování
Popis
Životopis
Práce s informacemi
Literatura a fantazie
O přátelství a lásce
Staré příběhy
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
Humor v literatuře
8. ročník

What was happening
London

Skladba
Popis

7. ročník

Activities at home
Animals

Jednoduché tiskopisy

6. ročník

Introduction
My classroom

Význam slov
Stavba slova

5. ročník

Pets
Pirates

Mluvené projevy

4. ročník

Slovní zásoba

software

Tvarosloví

Práce se složkami a soubory

Skladba - stavba větná

Textové editory

Skladba - stavba textová

Internet

Výklad

Práce s informacemi

Referát a recenze

7. ročník

Úvaha

Práce s informacemi

Některé důležité písemnosti
Nestárnoucí literatura

Internet

Výchova k občanství
8. ročník

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství
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Řád školní dílny

Fyzika
6. ročník

Látka a těleso.

Technické kreslení

Fyzikální veličiny.

Práce se dřevem

Elektrické vlastnosti látek.

Práce s kovem
Práce s plasty

Magnetismus.
7. ročník

Gravitační síla
7. ročník

8. ročník

Pohyb těles.

Řád školní dílny

Síly a jejich vlastnosti.

Technické kreslení

Kapaliny.

Obrábění dřeva

Plyny.

Práce s kovem

Světelné jevy.

Práce s plastem
Samostatná tvořivá práce

Práce a energie.
8. ročník

Tepelné jevy.

Technické kreslení

Chemie

Obrábění dřeva

Vlastnosti látek - hustota

Zpracování kovů

Jak zkoumáme látky

Samostatná tvořivá

Rozpustnost
9. ročník

Elektrický obvod a vodivost látek
Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
Směsi

Zpracování kovů

Prvky

Úvod do organizace výroby, tecnická
dokumentace
Elektrotechnické práce

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Údržba nářadí a dílny
Práce s laboratorní technikou

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Etická výchova

Léčiva a návykové látky

6. ročník

Přírodopis

Etické hodnoty
Rodinný život, sexuální zdraví

Biologie rostlin

Kreativita a iniciativa

Zeměpis
6. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
Montáž a demontáž jízdního kola – přední a
zadní kolo, plášť a duše,
Montáž a demontáž lyžařského vázání

Kyselost a zásaditost látek

7. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
Řád školní dílny

Elektrický proud.

9. ročník

Bezpečnost a hygiena práce

Komunikační geografický a kartografický jazyk

8. ročník

komunikace citů

9. ročník

Důstojnost a identita lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých
Kreativita a iniciativa

Země jako vesmírné těleso
Světadíly, oceány
7. ročník

Pokryto předmětem

Geografická kartografie a topografie
Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Modelové regiony světa

8. ročník

Fyzika

Geografická kartografie a topografie

9. ročník

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Výtvarná výchova

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Výtvarná výchova

Etická výchova

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Poznávání lidí
Integrace do výuky

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Chemie

Sportovní hry

Užité práce dekorativní a prostorové

7. ročník

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura
3. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

E-mail

Výtvarné umění a životní prostředí

Vypravování

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Adresa, pozdrav, blahopřání
Popis předmětu

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Tvořivé činnosti s literárním textem
4. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Vypravování
Popis

Výtvarné umění a životní prostředí

Tvořivé činnosti s literárním textem

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Poznáváme základy literatury

Pracovní výchova
6. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
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5. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Co nás v knihách zajímá

8. ročník

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

9. ročník

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Poznáváme základy literatury
6. ročník

Pohádky
Odvaha a dobrodružství

7. ročník

8. ročník

Vypravování
Popis

Výtvarná výchova

Staré příběhy

6. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Charakteristika

Výtvarné umění a životní prostředí

Chvála jazyka
9. ročník

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Slovní zásoba

7. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Proslov a diskuse

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Vize a fantazie

8. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Classroom

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Animals
9. ročník

Family

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Café

Užité práce dekorativní a prostorové

Goodbye

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Introduction
My Family

Etická výchova

My home

6. ročník

My room

Umění komunikace, komunikace citů
Interpersonální a sociální empatie

My friends

8. ročník

My hobbies
5. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Anglický jazyk

4. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Popis a charakteristika
Poezie

3. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Humor v literatuře

mezilidské vztahy a komunikace
důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe

Hello again

9. ročník

Etické hodnoty

Free time

Rodinný život, sexuální zdraví

Shopping

Interpersonální a sociální empatie

6. ročník

My weekend

8. ročník

Home and away

Pokryto předmětem

Free time

Výtvarná výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník

Sportovní hry

Internet
Práce s informacemi

7. ročník

Etická výchova

Práce s informacemi

Mezilidské vztahy

Dějepis
6. ročník

Antické Řecko

Integrace do výuky

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

Rok v jeho proměnách
7. ročník

3. ročník

Majetek a bohatství

E-mail

Kultura a její rozvíjení
8. ročník

Vypravování

Člověk a dospívání

Mluvené projevy

Člověk hledající společenství

Zážitkové čtení a naslouchání

Člověk hledající sám sebe

Tvořivé činnosti s literárním textem

Chemie

4. ročník
Rozpustnost

9. ročník

Skladba
Vypravování
Popis
Zážitkové čtení a naslouchání
5. ročník

Krajinná sféra - přírodní sféra

Dopis
Poznáváme základy literatury

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
7. ročník

Pravopis
Tvarosloví

Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Léčiva a návykové látky

Zeměpis
6. ročník

Popis předmětu

6. ročník

Vypravování

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Popis a vypravování

Geografická kartografie a topografie

Pohádky

Krajinná sféra - přírodní sféra

Odvaha a dobrodružství

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

12

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

7. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Dětskýma očima

Práce se složkami a soubory

Vypravování

Internet

Popis

Práce s informacemi

Životopis

7. ročník

O přátelství a lásce

Dějepis

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

9. ročník

Humor v literatuře
8. ročník

Výchova k občanství
6. ročník

Úvaha
7. ročník

Nestárnoucí literatura
8. ročník

Humor v literatuře

Člověk hledající sám sebe

Nauka o slově

Zapojení do lidské spolupráce

Skladba

Fyzika

Vypravování

6. ročník

Proslov a diskuse

Gravitační síla
Hello
Classroom

7. ročník

Světelné jevy.

8. ročník

Práce a energie.

Family

Tepelné jevy.

Clothes

Chemie

Café

Vlastnosti látek - hustota

My favourite things

Jak zkoumáme látky

Goodbye

Rozpustnost

Introduction

Elektrický obvod a vodivost látek

My classroom

Kyselost a zásaditost látek

My Family

Zásady bezpečné práce v běžném životě

My friends
Hello again

Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Směsi

Animals

Částicové složení látek

Favourite things

Prvky

Shopping

Chemické reakce

Hello

Klasifikace chemických reakcí

Happy birthday

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

A visit to the Czech Republic

Chemie a elektřina

Kingsway High School

Oxidy

My favourite food and drink

A trip to the ZOO

Kyseliny a hydroxidy

Around town
7. ročník

9. ročník

Paliva

A day with friends

Přírodní látky

Something to eat ?

Home and away

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Having fun

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Let´s do something

9. ročník

Léčiva a návykové látky

Great ideas
Free time

Zeměpis
6. ročník

Informační a komunikační technologie
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník

Uhlovodíky

Welcome back

Accident
8. ročník

Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.

Anglický jazyk

6. ročník

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství

Chvála jazyka

5. ročník

Majetek a bohatství
Kultura a její rozvíjení

Literatura 19. století

4. ročník

Rok v jeho proměnách
Domov a rodina

Některé důležité písemnosti

3. ročník

Svět a ČSR 1918-1938
Konec 20. století

Tvarosloví
Referát a recenze

9. ročník

Práce s informacemi

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Vývoj počítačů od prvního po současnost

Geografická kartografie a topografie
Země jako vesmírné těleso
Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Světadíly, oceány

7. ročník

software

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Země jako vesmírné těleso
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2.2 Začlenění průřezových témat

Krajinná sféra - přírodní sféra

Adresa, pozdrav, blahopřání

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Dopis

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

E-mail

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Popis pracovního postupu

Modelové regiony světa

Vypravování

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Mluvené projevy

Geografická kartografie a topografie

Zážitkové čtení a naslouchání

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Tvořivé činnosti s literárním textem

8. ročník

Modelové regiony světa

Základní literární pojmy

Obyvatelstvo světa

4. ročník

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Skladba
Vypravování
Ústní a písemné omluvy

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
9. ročník

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Česká republika

Jednoduché tiskopisy
Tvořivé činnosti s literárním textem
Poznáváme základy literatury
5. ročník

Význam slov
Druhy vět
Vypravování
Dopis

Opakování učiva z předchozích ročníků.

Popis

Výchova ke zdraví

Tiskopisy

Sexuální výchova

Co nás v knihách zajímá

Etická výchova

Poznáváme základy literatury

Umění komunikace, komunikace citů

8. ročník

9. ročník

Jazyk a řeč
Pravopis

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova

6. ročník

Tvarosloví

6. ročník

Jazyk a jeho útvary

Rodinný život, sexuální zdraví

Zvuková stránka jazyka

Interpersonální a sociální empatie

Nauka o slově

Prosociální chování

Tvarosloví

Asertivní chování

Skladba

mezilidské vztahy a komunikace

Vypravování

důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe

Popis

kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
komunikace citů

Popis a vypravování
Dětskýma očima

asertivita,zvládnutí agresivity a
soutěživosti,sebeovládání,řešení konfliktů
hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti
člověka
Etické hodnoty

Humor v literatuře
7. ročník

Tvarosloví
Pravopis
Nauka o slově

Ekonomické hodnoty

Skladba

Kreativita a iniciativa

Vypravování

Interpersonální a sociální empatie

Popis

Asertivní chování

Životopis
Literatura a fantazie

Pokryto předmětem

O přátelství a lásce
Staré příběhy

Informační a komunikační technologie
8. ročník
Fyzika

Výklad
Referát a recenze

Chemie

Úvaha

Sportovní hry

Některé důležité písemnosti
Literatura 19. století

Etická výchova

Smutky, strasti, svízele
Humor v literatuře

Komunikace

Chvála jazyka

Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
3. ročník

Tvarosloví

Jiné světy - fantasy
9. ročník

Slovní zásoba

Tvarosloví

Tvarosloví

Pravopis

Skladba
Vypravování
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2.2 Začlenění průřezových témat

Proslov a diskuse

6. ročník

Poezie
Anglický jazyk
3. ročník

Hardware
Hello

software

Classroom

Práce se složkami a soubory

Pets

Textové editory

Pirates

Internet

Animals

Práce s informacemi

Family

7. ročník

Body
Dějepis

Café

9. ročník

My favourite things

6. ročník

Introduction

8. ročník

My home

Zapojení do lidské spolupráce

My pets
9. ročník

My hobbies
My favourite food and drink

Fyzika

Hello again

6. ročník

Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.

Daily routine

Elektrické vlastnosti látek.
Gravitační síla
7. ročník

Free time

Pohyb těles.

Shopping

Síly a jejich vlastnosti.

Hello

Kapaliny.
Plyny.

Around the house
8. ročník

Happy birthday

Práce a energie.
Tepelné jevy.

A visit to the Czech Republic

Elektrický proud.

Kingsway High School
Out shopping

Chemie

My weekend

Vlastnosti látek - hustota

Around town

Jak zkoumáme látky

Welcome back

Co nás čeká v chemii

A day with friends

Rozpustnost

Bonfire night

Elektrický obvod a vodivost látek

Something to eat ?

Kyselost a zásaditost látek

Accident

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek

Let´s do something

Zásady bezpečné práce v běžném životě

Having fun

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Směsi

What was happening
London

Voda

New places, new faces

Vzduch

Out and about
9. ročník

Smysl společenství

Activities at home
Favourite things

8. ročník

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství

My friends

7. ročník

Rok v jeho proměnách
Domov a rodina

My classroom

6. ročník

Konec 20. století

Výchova k občanství

Goodbye

5. ročník

Internet
Práce s informacemi

Clothes

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Vývoj počítačů od prvního po současnost

Částicové složení látek

Welcome

Prvky

Great ideas

Chemické sloučeniny

One country, many cultures

Chemické reakce

Free time

Klasifikace chemických reakcí

Welcome to the Australia

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

Informační a komunikační technologie

Chemie a elektřina

3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

Oxidy

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Kyseliny a hydroxidy
9. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

Uhlovodíky
Paliva
Deriváty uhlovodíků
Přírodní látky
Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
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2.2 Začlenění průřezových témat

Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Rodinný život, sexuální zdraví
Ekonomické hodnoty
8. ročník

kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
komunikace citů

Léčiva a návykové látky
Zeměpis
6. ročník

pozitivní hodnocení druhých

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

9. ročník

hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti
člověka
Etické hodnoty

Země jako vesmírné těleso

Rodinný život, sexuální zdraví

Krajinná sféra - přírodní sféra

Reálné a zobrazené vzory

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Interpersonální a sociální empatie

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Asertivní chování

Světadíly, oceány
7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Informační a komunikační technologie

Země jako vesmírné těleso
Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa
8. ročník

Pokryto předmětem

Fyzika
Chemie
Výtvarná výchova

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony světa

Sportovní hry
Etická výchova

Modelové regiony světa
Obyvatelstvo světa

Kooperace a kompetice

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Integrace do výuky

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
9. ročník

Český jazyk a literatura
3. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání

5. ročník

Tvarosloví

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Skladba
Vypravování
Dopis

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Popis
Tiskopisy

Místní region

Co nás v knihách zajímá

Česká republika

8. ročník

Regiony české republiky

Smutky, strasti, svízele

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova
7. ročník

Vokální činnosti

9. ročník

Opakování učiva z předchozích ročníků.

Výtvarná výchova
6. ročník

9. ročník
4. ročník

My home

6. ročník

Around the house

7. ročník

Welcome back

8. ročník

London

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Výtvarné vyjádření skutečnosti

New places, new faces
9. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Great ideas
One country, many cultures

Výtvarné umění a životní prostředí

Free time

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Informační a komunikační technologie

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Having fun
Free time

Výtvarné umění a životní prostředí

8. ročník

Popis a charakteristika

Anglický jazyk

Accident

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

7. ročník

Tvarosloví

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Etická výchova
6. ročník

Umění komunikace, komunikace citů
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6. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
software
Práce se složkami a soubory

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Textové editory

Výtvarné umění a životní prostředí

Internet

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Práce s informacemi
7. ročník

9. ročník

Internet

Výtvarné umění a životní prostředí

Dějepis

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Konec 20. století

Pracovní výchova

Výchova k občanství
6. ročník

6. ročník

Domov a rodina

Technické kreslení

Člověk a dospívání

Práce se dřevem

Člověk hledající společenství

Práce s kovem

Zapojení do lidské spolupráce
9. ročník

Práce s plasty

Smysl společenství

7. ročník

Chemie
8. ročník

Řád školní dílny
Technické kreslení

Rozpustnost

Obrábění dřeva

Elektrický obvod a vodivost látek

Práce s kovem

Kyselost a zásaditost látek

Práce s plastem

Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Vzduch

Samostatná tvořivá práce
8. ročník

Řád školní dílny
Technické kreslení

Chemické sloučeniny

Obrábění dřeva

Chemické reakce

Zpracování kovů
Samostatná tvořivá
9. ročník

Oxidy

Bezpečnost a hygiena práce

Uhlovodíky

Montáž a demontáž jízdního kola – přední a
zadní kolo, plášť a duše,
Montáž a demontáž lyžařského vázání

Deriváty uhlovodíků

Zpracování kovů

Přírodní látky

Úvod do organizace výroby, tecnická
dokumentace
Elektrotechnické práce

Kyseliny a hydroxidy

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Údržba nářadí a dílny
Práce s laboratorní technikou

Zeměpis
Geografická kartografie a topografie

Etická výchova

Země jako vesmírné těleso

6. ročník

Světadíly, oceány
7. ročník

Bezpečnost a hygiena práce

Částicové složení látek

Klasifikace chemických reakcí

6. ročník

Bezpečnost a hygiena práce

Jak zkoumáme látky

Zásady bezpečné práce v běžném životě

9. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
Řád školní dílny

Obec, region,země
8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Práce s informacemi
9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Umění komunikace, komunikace citů
Ekonomické hodnoty

Komunikační geografický a kartografický jazyk

9. ročník

Interpersonální a sociální empatie

Země jako vesmírné těleso
8. ročník

9. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Pokryto předmětem

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Informační a komunikační technologie

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Místní region
Regiony české republiky

Sportovní hry

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

Integrace do výuky

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
7. ročník

Výtvarná výchova

Etická výchova

Výtvarná výchova
6. ročník

Chemie

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Český jazyk a literatura
3. ročník

Slovní zásoba a tvoření slov

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

17

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat

Tvarosloví

Pirates

Skladba

4. ročník

My Family

Adresa, pozdrav, blahopřání

My room

Popis předmětu

My favourite food and drink

E-mail

5. ročník

Animals

Popis pracovního postupu

Rooms
Free time

Mluvené projevy

6. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem

Something to eat ?
Matematika

Stavba slova

6. ročník

Dělitelnost přirozených čísel

Pravopis

7. ročník

Racionální čísla
Trojúhelník

Vypravování

8. ročník

Druhá mocnina a odmocnina.

Ústní a písemné omluvy

Lineární rovnice.

Jednoduché tiskopisy

Slovní úlohy.

Poznáváme základy literatury

Konstrukční úlohy.
9. ročník

Pravopis

Informační a komunikační technologie

Tvarosloví

3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

6. ročník

Práce s informacemi

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Hardware

Tvarosloví

software

Pravopis

Práce se složkami a soubory

Nauka o slově

Textové editory

Skladba

Internet

Druhy vět
Skladba
Vypravování
Dopis
Popis
Tiskopisy
Poznáváme základy literatury
Popis

Vypravování

Práce s informacemi

Popis

7. ročník

Životopis
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
Skladba - stavba větná
Výklad
Úvaha

Dějepis
6. ročník

Doba kamenná

7. ročník

Pozdní středověk

8. ročník

Zrození moderní doby

9. ročník

Moderní doba přelom 20.st.

Některé důležité písemnosti
Smutky, strasti, svízele
Humor v literatuře
Chvála jazyka
Jiné světy - fantasy

Dějiny od pol. 20.st.
Výchova k občanství
6. ročník

Domov a rodina

8. ročník

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství

Slovní zásoba
Tvarosloví
Skladba

Zapojení do lidské spolupráce
9. ročník

Občan v právních vztazích

Chvála vypravěčství

Fyzika

Pravopis

6. ročník

Látka a těleso.

Vize a fantazie

7. ročník

Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.

Anglický jazyk
3. ročník

Internet
Práce s informacemi

Staré příběhy

9. ročník

Výrazy
Soustavy rovnic

Význam slov

8. ročník

Výrazy.

Popis

Zážitkové čtení a naslouchání

7. ročník

Bonfire night

Význam slov

Skladba

6. ročník

My family and my pets
Kingsway High School

7. ročník

Základní literární pojmy

5. ročník

Hello again

Přihláška
Vypravování

4. ročník

My classroom

Pravopis

Classroom

Chemie
8. ročník

Vlastnosti látek - hustota
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Jak zkoumáme látky

Práce se dřevem

Rozpustnost

Práce s kovem

Elektrický obvod a vodivost látek

Práce s plasty

Kyselost a zásaditost látek

7. ročník

Řád školní dílny

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Směsi

Technické kreslení
Obrábění dřeva
Práce s kovem
Práce s plastem

Částicové složení látek

Samostatná tvořivá práce

Chemické sloučeniny

8. ročník

Řád školní dílny

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

Technické kreslení

Chemie a elektřina

Obrábění dřeva

Oxidy

Zpracování kovů
Samostatná tvořivá

Paliva

9. ročník

Deriváty uhlovodíků
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Zpracování kovů
Úvod do organizace výroby, tecnická
dokumentace
Elektrotechnické práce

Léčiva a návykové látky
Zeměpis

Údržba nářadí a dílny
Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Světadíly, oceány

7. ročník

Práce s laboratorní technikou
Etická výchova
6. ročník

Úcta k životnímu prostředí
Kreativita a iniciativa

Geografická kartografie a topografie
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

9. ročník

pozitivní hodnocení druhých

9. ročník

Rodinný život, sexuální zdraví
Ekonomické hodnoty
Kreativita a iniciativa

Místní region

Reálné a zobrazené vzory

Pokryto předmětem

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Informační a komunikační technologie

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
7. ročník

8. ročník

Vztah příroda a společnost

Výtvarná výchova
6. ročník

Umění komunikace, komunikace citů
Rodinný život, sexuální zdraví

Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa

8. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
Montáž a demontáž jízdního kola – přední a
zadní kolo, plášť a duše,
Montáž a demontáž lyžařského vázání

Přírodní látky

6. ročník

Bezpečnost a hygiena práce

Chemické reakce

Kyseliny a hydroxidy
9. ročník

Bezpečnost a hygiena práce

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Fyzika
Chemie

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Hodnoty, postoje, praktická etika

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Sportovní hry

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Integrace do výuky

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Český jazyk a literatura

Užité práce dekorativní a prostorové

3. ročník

Tvarosloví

Výtvarné umění a životní prostředí

Popis předmětu

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Dopis

Výchova ke zdraví

Vypravování

6. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání

Mimořádné situace

Tvořivé činnosti s literárním textem

Dopravní výchova
4. ročník

Pracovní výchova

Tvarosloví
Jednoduché tiskopisy

Bezpečnost a hygiena práce

Zážitkové čtení a naslouchání

Řád školní dílny

Tvořivé činnosti s literárním textem

Technické kreslení
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5. ročník

6. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Vypravování

Svět a ČSR 1918-1938

Dopis

Druhá světová válka

Lidová slovesnost

Dějiny od pol. 20.st.

Vypravování

Výchova k občanství

Pohádky

6. ročník

Toulky, cesty, putování

Obec, region,země

Odvaha a dobrodružství

7. ročník

Kultura a její rozvíjení

Svět lidí a svět zvířat

8. ročník

Člověk a dospívání

Maléry a patálie
7. ročník

Člověk hledající společenství

Vypravování

Zapojení do lidské spolupráce

Popis

9. ročník

Životopis

8. ročník

O přátelství a lásce

Charakteristika
Úvaha

Vzduch

Humor v literatuře

Nestárnoucí literatura

Oxidy

Smutky, strasti, svízele

9. ročník

Paliva

Chvála jazyka

Přírodní látky

Jiné světy - fantasy

Léčiva a návykové látky

Nauka o slově

Přírodopis

Úvaha
Příběhy naruby

Anglický jazyk
3. ročník

Zásady bezpečné práce v běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

9. ročník

Občan v právních vztazích

Chemie

Literatura a fantazie

8. ročník

Domov a rodina

7. ročník

Biologie rostlin

9. ročník

Dědičnost

Zeměpis

Pirates
Clothes
My favourite things

6. ročník

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

7. ročník

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Světadíly, oceány, makroregiony světa

Goodbye
4. ročník

Modelové regiony světa

My home

8. ročník

Světové hospodářství

9. ročník

Activities at home

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Vztah příroda a společnost

Weather

Místní region

My pets
My hobbies
5. ročník

Shopping

Výtvarná výchova

6. ročník

My weekend

6. ročník

7. ročník

A day with friends

Užité práce dekorativní a prostorové

Let´s do something

Výtvarné umění a životní prostředí

8. ročník

Having fun

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

What was happening
9. ročník

7. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Welcome

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Informační a komunikační technologie

Užité práce dekorativní a prostorové

Práce se složkami a soubory

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Práce s informacemi

7. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Antické Řecko
Antický Řím

Výchova ke zdraví

Vrcholný středověk

6. ročník

9. ročník

Sexuální výchova
Hodnota a podpora zdraví

Pozdní středověk
8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Práce s informacemi

Dějepis
6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

software
Internet

7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

New places, new faces
One country, many cultures
6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Raný novověk

Etická výchova

Období 2.pol.17.st.-18.st.

Důstojnosta identita lidské osoby

Zrození moderní doby

Umění komunikace, komunikace citů

Moderní doba přelom 20.st.

Etické hodnoty
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2.2 Začlenění průřezových témat

Ekonomické hodnoty

Elektrický proud.

Úcta k životnímu prostředí

Chemie

Duchovní rozměr člověka

Co nás čeká v chemii

8. ročník

pozitivní hodnocení druhých

9. ročník

9. ročník

Důstojnost a identita lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých
Etické hodnoty

8. ročník

Paliva

Zeměpis
Obyvatelstvo světa

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Etická výchova

Rodinný život, sexuální zdraví
Ekonomické hodnoty
Duchovní rozměr člověka

Pokryto předmětem

6. ročník

Rodinný život, sexuální zdraví

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace
důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe

Informační a komunikační technologie

pozitivní hodnocení druhých
kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí

Chemie
Výtvarná výchova

Pokryto předmětem

Sportovní hry

Fyzika

Etická výchova

Chemie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Integrace do výuky

Občanská společnost a škola

Český jazyk a literatura

Integrace do výuky

7. ročník

Práce s informacemi

Český jazyk a literatura

8. ročník

Výklad

5. ročník

9. ročník

Tiskopisy

Co nás v knihách zajímá
Poznáváme základy literatury

6. ročník

Vize a fantazie

Zvuková stránka jazyka

Informační a komunikační technologie

Nauka o slově

6. ročník

Dětskýma očima
8. ročník

Některé důležité písemnosti

9. ročník

Tiskopisy

Práce s informacemi
7. ročník
8. ročník

Out shopping

9. ročník

Svět a ČSR 1918-1938

Internet

Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.

Práce s informacemi

Výchova k občanství

Výchova k občanství

6. ročník

6. ročník

Rok v jeho proměnách

7. ročník

Stát a právo

9. ročník

Občan v právních vztazích

Život mezi lidmi
Majetek a bohatství
Kultura a její rozvíjení

Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.

Stát a právo
9. ročník

Gravitační síla
Fyzika

Plyny.

6. ročník

Práce a energie.
Tepelné jevy.

Občanská společnost
Občan v právních vztazích

Kapaliny.
Světelné jevy.

8. ročník

Rok v jeho proměnách
Obec, region,země

7. ročník

Fyzika

7. ročník

Moderní doba přelom 20.st.

Vývoj počítačů od prvního po současnost
Práce s informacemi

6. ročník

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby

Informační a komunikační technologie

7. ročník

Práce s informacemi

Dějepis

Anglický jazyk
6. ročník

Internet

Fyzikální veličiny.

Chemie
8. ročník

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Vzduch

9. ročník

Paliva

Zeměpis
7. ročník

Modelové regiony světa
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8. ročník

9. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Obyvatelstvo světa

Internet

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Etická výchova

Práce s informacemi
7. ročník

Práce s informacemi

Dějepis
6. ročník

Antické Řecko

8. ročník

Zrození moderní doby

9. ročník

Moderní doba přelom 20.st.
Konec 20. století

6. ročník

Důstojnosta identita lidské osoby

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

Výchova k občanství

důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe

7. ročník

Stát a právo

pozitivní hodnocení druhých

9. ročník

Občanská společnost

9. ročník

Ekonomické hodnoty

Chemie
8. ročník

Pokryto předmětem

9. ročník
Výchova k občanství

Zeměpis

Formy participace občanů v politickém
životě

8. ročník

9. ročník
Informační a komunikační technologie

7. ročník

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Integrace do výuky
6. ročník

Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Paliva

Internet

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Vztah příroda a společnost

Práce s informacemi

Hudební výchova

Práce s informacemi

8. ročník

Dějepis

Česká hudba 20. století

Výtvarná výchova

6. ročník

Starověk

7. ročník

Vrcholný středověk

6. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

8. ročník

Období 2.pol.17.st.-18.st.

Výtvarné umění a životní prostředí

Zrození moderní doby
9. ročník

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Moderní doba přelom 20.st.

7. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Druhá světová válka

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Výchova k občanství

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Paliva
9. ročník

Zeměpis
8. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Pokryto předmětem

Vztah příroda a společnost

Informační a komunikační technologie

Etická výchova
6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Stát a právo

Chemie
9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Svět a ČSR 1918-1938
Dějiny od pol. 20.st.
7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Důstojnosta identita lidské osoby

Výchova k občanství

Pokryto předmětem

Výtvarná výchova

Informační a komunikační technologie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Výchova k občanství

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
9. ročník

Chvála vypravěčství

Informační a komunikační technologie
6. ročník

Hardware
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Kapaliny.

Evropa a svět nás zajímá

Plyny.

Integrace do výuky

Světelné jevy.
8. ročník

Český jazyk a literatura
3. ročník
4. ročník

Tepelné jevy.

Tvořivé činnosti s literárním textem

Elektrický proud.

Tvořivé činnosti s literárním textem

Chemie

Poznáváme základy literatury
5. ročník

Vzduch

Co nás v knihách zajímá

Kyseliny a hydroxidy

Poznáváme základy literatury
6. ročník

Práce a energie.

Zážitkové čtení a naslouchání

9. ročník

Mýty,báje,pověsti,

Paliva

7. ročník

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

8. ročník

Tvarosloví

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Výklad

Léčiva a návykové látky

Toulky, cesty, putování

9. ročník

Referát a recenze

Zeměpis

Literatura 19. století

6. ročník

Geografická kartografie a topografie

Chvála jazyka

Země jako vesmírné těleso

Jiné světy - fantasy

Krajinná sféra - přírodní sféra

Obecné poučení o jazyce

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Příběhy naruby

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Světadíly, oceány

Anglický jazyk
3. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Humor v literatuře

7. ročník

Animals

Komunikační geografický a kartografický jazyk

My favourite things

Geografická kartografie a topografie

Goodbye

Země jako vesmírné těleso

4. ročník

Introduction

Krajinná sféra - přírodní sféra

5. ročník

Hello again

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Activities at home

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Animals

Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa

In the past
8. ročník

Informační a komunikační technologie
6. ročník

7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Vývoj počítačů od prvního po současnost

Geografická kartografie a topografie

Hardware

Světadíly, oceány, makroregiony světa

software

Modelové regiony světa

Internet

Obyvatelstvo světa

Práce s informacemi

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Práce s informacemi

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Dějepis
Vrcholný středověk
Pozdní středověk

9. ročník

8. ročník

Raný novověk

9. ročník

Moderní doba přelom 20.st.

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Svět a ČSR 1918-1938

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.
Výchova k občanství
6. ročník

Naše vlast, státní symboly

7. ročník

Kultura a její rozvíjení

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Výtvarná výchova

9. ročník

Svět a Evropa

6. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Fyzika
6. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Látka a těleso.

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.

7. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Gravitační síla

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Magnetismus.
7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
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Výtvarné umění a životní prostředí

Vzduch

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Kyseliny a hydroxidy
9. ročník

Paliva

Užité práce dekorativní a prostorové

Léčiva a návykové látky

Výtvarné umění a životní prostředí

Zeměpis

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

6. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Etická výchova
Umění komunikace, komunikace citů

Země jako vesmírné těleso
Krajinná sféra - přírodní sféra

Pokryto předmětem

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Informační a komunikační technologie

Světadíly, oceány
Fyzika

7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Chemie

Země jako vesmírné těleso
Výtvarná výchova

Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Objevujeme Evropu a svět

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Světadíly, oceány, makroregiony světa

Integrace do výuky

Modelové regiony světa

Český jazyk a literatura
3. ročník

8. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem

5. ročník

Poznáváme základy literatury

6. ročník

Mýty,báje,pověsti,

Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa
Obyvatelstvo světa

Toulky, cesty, putování
7. ročník

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

8. ročník

Čeština jako jeden ze slovanských jazyků

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství
Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Humor v literatuře
9. ročník

Vize a fantazie

Anglický jazyk
3. ročník

9. ročník
Café
In the past

9. ročník

Welcome to the Australia

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Matematika
6. ročník
8. ročník

Desetinná čísla

Hudební výchova

Úhel a jeho velikost

Opakování učiva z předchozích ročníků.

Druhá mocnina a odmocnina.

Instrumentální a pohybové činnosti

Pythagorova věta.

Etická výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník

6. ročník

Vývoj počítačů od prvního po současnost
software

7. ročník

Duchovní rozměr člověka

Pokryto předmětem

Práce s informacemi

Informační a komunikační technologie

Práce s informacemi
Fyzika
Raný středověk

Jsme Evropané

Pozdní středověk

Integrace do výuky

Raný novověk
Období 2.pol.17.st.-18.st.

Český jazyk a literatura

Zrození moderní doby

3. ročník

Výchova k občanství
7. ročník

Kultura a její rozvíjení

9. ročník

Svět a Evropa

Vypravování
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem

4. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem

Chemie
8. ročník

Reálné a zobrazené vzory

Internet

Dějepis

8. ročník

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

My favourite things
5. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

Poznáváme základy literatury
6. ročník

Jazyk a jeho útvary
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Mýty,báje,pověsti,

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Toulky, cesty, putování
7. ročník

Humor v literatuře

9. ročník

Slovní zásoba

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Tvarosloví
9. ročník

Anglický jazyk
3. ročník

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Animals
Body
Clothes

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Café
My favourite things

Česká republika

Goodbye
4. ročník
5. ročník

Obyvatelstvo světa

Regiony české republiky

Introduction
My favourite food and drink

Výtvarná výchova

Hello again

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

In the past

Užité práce dekorativní a prostorové

Favourite things

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Shopping
7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

6. ročník

My weekend

9. ročník

Free time

Užité práce dekorativní a prostorové

Welcome to the Australia

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Matematika

8. ročník

Finanční matematika

Užité práce dekorativní a prostorové

Informační a komunikační technologie
6. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

software

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Internet

9. ročník

Práce s informacemi
7. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

6. ročník

Antický Řím

7. ročník

Pozdní středověk

8. ročník

Raný novověk

9. ročník

Konec 20. století

Výchova ke zdraví
6. ročník

Mimořádné situace

Etická výchova
Ekonomické hodnoty

Výchova k občanství
6. ročník

Naše vlast, státní symboly

7. ročník

Kultura a její rozvíjení

9. ročník

Smysl společenství

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

Pokryto předmětem
Výtvarná výchova

Svět a Evropa
Zeměpis
Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Země jako vesmírné těleso

Integrace do výuky

Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Český jazyk a literatura

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

3. ročník

Světadíly, oceány
7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Práce s informacemi

Dějepis

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Mluvené projevy
Tvořivé činnosti s literárním textem

Komunikační geografický a kartografický jazyk

4. ročník

Tvořivé činnosti s literárním textem

Geografická kartografie a topografie

5. ročník

Lidová slovesnost

Země jako vesmírné těleso

6. ročník

Zvuková stránka jazyka

Krajinná sféra - přírodní sféra

Popis

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Toulky, cesty, putování

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Humor v literatuře

Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa
8. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa
Obyvatelstvo světa
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7. ročník
8. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Tvarosloví

Zeměpis

Staré příběhy

6. ročník

Krajinná sféra - přírodní sféra

Výklad

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Úvaha

7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Nestárnoucí literatura

Modelové regiony světa

Literatura 19. století

8. ročník

Modelové regiony světa

Chvála jazyka

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Jiné světy - fantasy
9. ročník

Skladba

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Proslov a diskuse
Příběhy naruby
Vize a fantazie

9. ročník

3. ročník

Hello

5. ročník

In the past

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova

Rooms
Shopping
6. ročník

A trip to the ZOO

7. ročník

Accident

8. ročník

Out and about

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Anglický jazyk

9. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Smutky, strasti, svízele

6. ročník

Instrumentální činnosti

Etická výchova

One country, many cultures

Etické hodnoty

Matematika
7. ročník

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník

Základy statistiky

Ekonomické hodnoty
9. ročník

Umění komunikace, komunikace citů
Duchovní rozměr člověka

Informační a komunikační technologie
3. ročník

Textové editory

4. ročník

Textové editory

5. ročník

Textové editory

6. ročník

software

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
Chemie

Práce se složkami a soubory

Hudební výchova

Textové editory
Internet

Lidské vztahy

Práce s informacemi
7. ročník

Integrace do výuky

Internet
Práce s informacemi

Český jazyk a literatura

Dějepis
6. ročník

8. ročník

3. ročník

E-mail

Starověk

Popis pracovního postupu

Antický Řím

Vypravování

Období 2.pol.17.st.-18.st.

Mluvené projevy

Zrození moderní doby
9. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání

Moderní doba přelom 20.st.

4. ročník

Vypravování

Svět a ČSR 1918-1938

Zážitkové čtení a naslouchání

Druhá světová válka

Tvořivé činnosti s literárním textem

Dějiny od pol. 20.st.

Poznáváme základy literatury

Konec 20. století

5. ročník

Vypravování
Co nás v knihách zajímá

Výchova k občanství
6. ročník

Adresa, pozdrav, blahopřání

Doba kovů

Poznáváme základy literatury

Naše vlast, státní symboly
6. ročník

Obec, region,země

Jazyk a jeho útvary

8. ročník

Člověk a předpoklady soužití

Popis a vypravování

9. ročník

Smysl společenství

Toulky, cesty, putování
Odvaha a dobrodružství

Chemie
8. ročník

Maléry a patálie

Jak zkoumáme látky
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Vzduch

9. ročník

7. ročník

Tvarosloví
Vypravování
Popis
Literatura a fantazie

Léčiva a návykové látky
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Staré příběhy

8. ročník

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
8. ročník

Zrození moderní doby

Tvarosloví

9. ročník

Druhá světová válka

Úvaha

Dějiny od pol. 20.st.

Některé důležité písemnosti

Konec 20. století

Nestárnoucí literatura

Výchova k občanství

Literatura 19. století

6. ročník

Rok v jeho proměnách
Naše vlast, státní symboly

Humor v literatuře

Obec, region,země

Chvála jazyka

8. ročník

Jiné světy - fantasy

Člověk a předpoklady soužití
Zapojení do lidské spolupráce

Nauka o slově

9. ročník

Slovní zásoba

Smysl společenství

Fyzika

Skladba

6. ročník

Vypravování

Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.

Proslov a diskuse

Elektrické vlastnosti látek.

Poezie

Magnetismus.

Vize a fantazie

Gravitační síla

Anglický jazyk
3. ročník

Svět a ČSR 1918-1938

Referát a recenze

Smutky, strasti, svízele

9. ročník

Období 2.pol.17.st.-18.st.

7. ročník

Pohyb těles.

Hello

Síly a jejich vlastnosti.

Pets

Kapaliny.

Pirates

Plyny.

Animals

Světelné jevy.

4. ročník

My home

5. ročník

Activities at home

Tepelné jevy.

In the past

Elektrický proud.

8. ročník

Weather
6. ročník

Chemie

Hello

Vlastnosti látek - hustota

Happy birthday

Jak zkoumáme látky

A visit to the Czech Republic

Co nás čeká v chemii

A trip to the ZOO

Rozpustnost

My weekend

Elektrický obvod a vodivost látek

Around town
7. ročník

Práce a energie.

Kyselost a zásaditost látek

Welcome back

Zásady bezpečné práce v běžném životě

Let´s do something
8. ročník

Home and away

9. ročník

Free time

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Vzduch

Finanční matematika

Částicové složení látek

Matematika
Informační a komunikační technologie

Chemické reakce

3. ročník

Klasifikace chemických reakcí

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
Chemie a elektřina
Oxidy
9. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

Deriváty uhlovodíků
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Vývoj počítačů od prvního po současnost

Přírodopis

Hardware

8. ročník

Biologie člověka

software

9. ročník

Základy ekologie

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Textové editory
Internet
Práce s informacemi
7. ročník

Internet

Dědičnost
Zeměpis
6. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Práce s informacemi

Krajinná sféra - přírodní sféra

Dějepis
6. ročník

Uhlovodíky
Paliva

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Doba kamenná
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Systém přírodní sféry na regionální úrovni
7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

sebeovládání,řešení konfliktů
9. ročník

Umění komunikace, komunikace citů

Geografická kartografie a topografie

Rodinný život, sexuální zdraví

Země jako vesmírné těleso

Kreativita a iniciativa

Krajinná sféra - přírodní sféra

Interpersonální a sociální empatie

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Duchovní rozměr člověka

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

8. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Pokryto předmětem

Modelové regiony světa

Informační a komunikační technologie

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Fyzika

Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony světa

Chemie

Modelové regiony světa
Obyvatelstvo světa

Výtvarná výchova

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Sportovní hry

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
9. ročník

Obyvatelstvo světa

ČJ:divadlo nás baví

Etnický původ

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Integrace do výuky

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Místní region
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova
8. ročník

Pokrytí v projektu

Česká hudba 20. století

Český jazyk a literatura
3. ročník

Popis pracovního postupu

6. ročník

Toulky, cesty, putování
Odvaha a dobrodružství

7. ročník

Popis

8. ročník

Úvaha
Literatura 19. století

Výtvarná výchova
6. ročník

Jiné světy - fantasy

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Informační a komunikační technologie

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

3. ročník

Textové editory

4. ročník

Textové editory

5. ročník

Textové editory

6. ročník

Vývoj počítačů od prvního po současnost
Hardware

Výtvarné umění a životní prostředí

software

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Práce se složkami a soubory

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Textové editory

Užité práce dekorativní a prostorové

Internet

Výtvarné umění a životní prostředí

Práce s informacemi

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Práce s informacemi

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

Dějepis

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

6. ročník

Antický Řím

7. ročník

Raný středověk

Výchova ke zdraví
6. ročník

Vrcholný středověk

Mimořádné situace
8. ročník

Sexuální výchova

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby

Hodnota a podpora zdraví
9. ročník

Etická výchova

Svět a ČSR 1918-1938
Druhá světová válka

Umění komunikace, komunikace citů

Dějiny od pol. 20.st.

Etické hodnoty

Konec 20. století

Rodinný život, sexuální zdraví

Výchova k občanství

Prosociální chování
8. ročník

Internet

6. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

Obec, region,země

důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe
pozitivní hodnocení druhých
kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
asertivita,zvládnutí agresivity a soutěživosti,

Naše vlast, státní symboly

8. ročník

Člověk a předpoklady soužití

9. ročník

Smysl společenství
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kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
komunikace citů

Fyzika
7. ročník

Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.

9. ročník

Chemie
8. ročník

Etické hodnoty
Umění komunikace, komunikace citů

Kyselost a zásaditost látek
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda
Chemické reakce

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
Chemie

Klasifikace chemických reakcí
Hudební výchova

Oxidy
9. ročník

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Léčiva a návykové látky

Sportovní hry

Multikulturalita

Přírodopis
8. ročník

Biologie člověka

9. ročník

Základy ekologie

Integrace do výuky
Český jazyk a literatura

Zeměpis

3. ročník

6. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Krajinná sféra - přírodní sféra

Tvořivé činnosti s literárním textem
4. ročník

Poznáváme základy literatury

5. ročník

Co nás v knihách zajímá

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni
7. ročník

Poznáváme základy literatury
6. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Toulky, cesty, putování

Země jako vesmírné těleso

Humor v literatuře

Krajinná sféra - přírodní sféra

7. ročník

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Světadíly, oceány, makroregiony světa

Humor v literatuře
8. ročník

Modelové regiony světa

Humor v literatuře
Jiné světy - fantasy

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Nauka o slově

Modelové regiony světa

Anglický jazyk

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

4. ročník

My home

5. ročník

Animals
In the past

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Shopping
7. ročník
Matematika

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

6. ročník

Dělitelnost přirozených čísel

7. ročník

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Procenta

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Místní region

3. ročník

Textové editory

Regiony české republiky

4. ročník

Textové editory

5. ročník

Textové editory

6. ročník

Vývoj počítačů od prvního po současnost

Informační a komunikační technologie

software

Poslechové činnosti

Práce se složkami a soubory

Instrumentální a pohybové činnosti

Textové editory

Poslechové činnosti

Internet

Instrumentální činnosti

Práce s informacemi

Hudebně pohybové činnosti
9. ročník

7. ročník

Poslechové činnosti

Internet
Práce s informacemi

Etická výchova
8. ročník

Welcome back

Obyvatelstvo světa

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova

8. ročník

Nestárnoucí literatura
Literatura 19. století

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

7. ročník

Staré příběhy
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

9. ročník

Popis
Popis a vypravování

Geografická kartografie a topografie

8. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání

Dějepis

mezilidské vztahy a komunikace
důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe

6. ročník

Doba kovů

pozitivní hodnocení druhých
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Období 2.pol.17.st.-18.st.

Užité práce dekorativní a prostorové

Zrození moderní doby

Výtvarné umění a životní prostředí

Moderní doba přelom 20.st.

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Druhá světová válka

9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Dějiny od pol. 20.st.

Užité práce dekorativní a prostorové

Konec 20. století

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Výchova k občanství
6. ročník

Obec, region,země

Výchova ke zdraví

8. ročník

Člověk a předpoklady soužití

6. ročník

9. ročník

Smysl společenství

Etická výchova

Jak zkoumáme látky

8. ročník

komunikace citů

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Chemické reakce

9. ročník

Etické hodnoty

Duchovní rozměr člověka

Chemie
8. ročník

Klasifikace chemických reakcí
9. ročník

Informační a komunikační technologie
Chemie

Biologie člověka

Hudební výchova
Geografická kartografie a topografie

Výtvarná výchova

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

ČJ:divadlo nás baví

Modelové regiony světa

9. ročník

Pokrytí v projektu

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Země jako vesmírné těleso

8. ročník

Prosociální chování

Uhlovodíky

Krajinná sféra - přírodní sféra
7. ročník

Interpersonální a sociální empatie

Pokryto předmětem

Zeměpis
6. ročník

Umění komunikace, komunikace citů

Oxidy

Přírodopis
8. ročník

Princip sociálního smíru a solidarity

Modelové regiony světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Integrace do výuky

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

4. ročník

Tvořivé činnosti s literárním textem

6. ročník

Odvaha a dobrodružství

8. ročník

Literatura 19. století

9. ročník

Proslov a diskuse

Český jazyk a literatura

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Matematika
7. ročník

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Regiony české republiky

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

6. ročník

Poslechové činnosti

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Hardware

Instrumentální a pohybové činnosti

software

6. ročník

Instrumentální činnosti

7. ročník

Poslechové činnosti
Instrumentální a pohybové činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti

9. ročník

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Informační a komunikační technologie
3. ročník

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova

8. ročník

Hodnota a podpora zdraví

Výtvarná výchova

Textové editory

6. ročník

Internet

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Práce s informacemi

Užité práce dekorativní a prostorové
7. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí
7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Dějepis

Užité práce dekorativní a prostorové

Pozdní středověk

Výtvarné umění a životní prostředí

8. ročník

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
8. ročník

Internet
Práce s informacemi

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby

Výtvarné vyjádření skutečnosti
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9. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Druhá světová válka

Sportovní hry

Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství
6. ročník

Obec, region,země

8. ročník

Člověk a předpoklady soužití

9. ročník

Smysl společenství

Integrace do výuky

Vlastnosti látek - hustota

3. ročník

Ekosystémy
Český jazyk a literatura

Chemie
8. ročník

Co nás čeká v chemii

5. ročník

Poznáváme základy literatury

Zásady bezpečné práce v běžném životě

6. ročník

Popis a vypravování

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Vzduch

Toulky, cesty, putování
Svět lidí a svět zvířat
7. ročník

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

8. ročník

Úvaha

Částicové složení látek

Chvála jazyka

Klasifikace chemických reakcí
9. ročník

Jiné světy - fantasy

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

9. ročník

Paliva

Anglický jazyk
5. ročník

Weather

7. ročník

Think green

Geografická kartografie a topografie

9. ročník

Welcome

Krajinná sféra - přírodní sféra

Free time

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
7. ročník

Welcome to the Australia

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Výchova k občanství

Krajinná sféra - přírodní sféra

6. ročník

Přírodní prostředí

Světadíly, oceány, makroregiony světa

7. ročník

Přírodní bohatství

Modelové regiony světa

9. ročník

Globální problémy

Geografická kartografie a topografie

Fyzika

Modelové regiony světa

7. ročník

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Chemie
8. ročník

Zásady bezpečné práce v běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Vzduch

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Regiony české republiky
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova
6. ročník

Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
9. ročník

Tvarosloví

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Zeměpis
6. ročník

8. ročník

Tvarosloví
Zážitkové čtení a naslouchání

Jak zkoumáme látky

Chemické sloučeniny
Klasifikace chemických reakcí
Kyseliny a hydroxidy
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
9. ročník

Poslechové činnosti

Uhlovodíky
Paliva
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Výchova ke zdraví

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Rizika ohrožující zdraví
Přírodopis

Etická výchova
Umění komunikace, komunikace citů

6. ročník

Obecná biologie

Prosociální chování

7. ročník

Biologie rostlin

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

9. ročník

kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
Etické hodnoty

Biologie živočichů
8. ročník

Strunatci

Umění komunikace, komunikace citů
Interpersonální a sociální empatie
Prosociální chování

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
Chemie
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9. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Základy ekologie

Nauka o slově

Zeměpis
6. ročník

7. ročník

Anglický jazyk
Krajinná sféra - přírodní sféra

5. ročník

Weather

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

7. ročník

Think green

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Matematika

Země jako vesmírné těleso

Středová souměrnost

Krajinná sféra - přírodní sféra

Osová souměrnost

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Informační a komunikační technologie
6. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony světa
8. ročník

Internet

Světadíly, oceány, makroregiony světa

7. ročník

Modelové regiony světa

6. ročník

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Přírodní prostředí

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

7. ročník

Přírodní bohatství

8. ročník

Člověk hledající sám sebe

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

9. ročník

Globální problémy

Chemie
8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Vzduch

Výtvarné umění a životní prostředí

Kyseliny a hydroxidy
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

8. ročník

9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Uhlovodíky

Užité práce dekorativní a prostorové

Paliva

Výtvarné umění a životní prostředí

Přírodní látky

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Výtvarné umění a životní prostředí

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Léčiva a návykové látky

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

9. ročník

Zásady bezpečné práce v běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

Výtvarná výchova

7. ročník

Pravěk

Výchova k občanství

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
6. ročník

Práce s informacemi

Dějepis

Obyvatelstvo světa

9. ročník

software

Užité práce dekorativní a prostorové

Přírodopis

Výtvarné umění a životní prostředí

6. ročník
7. ročník

Etická výchova
6. ročník

Úcta k životnímu prostředí

9. ročník

Ochrana přírody a žvotního prostředí

Obecná biologie
Přehled organismů

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Biologie rostlin
Biologie živočichů

8. ročník

Strunatci

9. ročník

Základy ekologie

Pokryto předmětem

Dědičnost
Zeměpis

Fyzika

6. ročník

Geografická kartografie a topografie

Chemie

Země jako vesmírné těleso

Výtvarná výchova

Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Výchova ke zdraví

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
7. ročník

Základní podmínky života

Země jako vesmírné těleso
Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Integrace do výuky

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Český jazyk a literatura
6. ročník

Svět lidí a svět zvířat

8. ročník

Skladba - stavba textová

Světadíly, oceány, makroregiony světa
8. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa

Humor v literatuře

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
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9. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

hospodářské procesy

Informační a komunikační technologie

Světové hospodářství

3. ročník

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

4. ročník
5. ročník

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

6. ročník

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Vývoj počítačů od prvního po současnost
software
Internet
Práce s informacemi

Místní region
Dějepis

Česká republika

Doba kamenná

Etická výchova
6. ročník

Úcta k životnímu prostředí

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

9. ročník

Ochrana přírody a žvotního prostředí

7. ročník

Raný středověk
Vrcholný středověk

8. ročník

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby

Pokryto předmětem

9. ročník

Moderní doba přelom 20.st.
Svět a ČSR 1918-1938

Informační a komunikační technologie

Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.

Fyzika

Konec 20. století

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Výchova k občanství
6. ročník

Integrace do výuky

Přírodní prostředí

Český jazyk a literatura
3. ročník

Pravopis
Vypravování

7. ročník

Přírodní bohatství

8. ročník

Člověk a předpoklady soužití

9. ročník

Globální problémy

Tvořivé činnosti s literárním textem

Fyzika

4. ročník

Tvořivé činnosti s literárním textem

7. ročník

5. ročník

Co nás v knihách zajímá

Chemie

Pranostiky

8. ročník

6. ročník

7. ročník

9. ročník

Kyselost a zásaditost látek
Zásady bezpečné práce v běžném životě

Toulky, cesty, putování

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

Tvarosloví

Vzduch

Skladba - stavba textová

Částicové složení látek

Výklad

Prvky

Referát a recenze

Chemické sloučeniny

Úvaha

Chemické reakce

Humor v literatuře

Klasifikace chemických reakcí

Chvála jazyka

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

Tvarosloví

Chemie a elektřina

Výklad a výtah

Kyseliny a hydroxidy

Nauka o slově

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
9. ročník

My pets
Weather

6. ročník

My weekend

7. ročník

Think green

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Matematika

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
Obsah čtverce a obdélníku
Povrch a objem krychle
Trojúhelník

7. ročník

Uhlovodíky
Paliva

My hobbies
5. ročník

6. ročník

Co nás čeká v chemii

Práce s informacemi

Anglický jazyk
4. ročník

Pohyb těles.

Popis

Popis
8. ročník

Obec, region,země

Trojúhelník

Léčiva a návykové látky
Přírodopis
6. ročník

Obecná biologie
Přehled organismů
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8. ročník

Biologie člověka

9. ročník

Neživá příroda

2.2 Začlenění průřezových témat

Vztah člověka k prostředí

Základy ekologie

Integrace do výuky

Země jako vesmírné těleso

3. ročník

Zeměpis
6. ročník

7. ročník

Český jazyk a literatura
Popis pracovního postupu

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Vypravování

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Zážitkové čtení a naslouchání

Země jako vesmírné těleso

Tvořivé činnosti s literárním textem

Krajinná sféra - přírodní sféra

8. ročník

4. ročník

Vypravování

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Popis

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Zážitkové čtení a naslouchání

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Tvořivé činnosti s literárním textem

Geografická kartografie a topografie

Poznáváme základy literatury

Světadíly, oceány, makroregiony světa

5. ročník

Modelové regiony světa

Vypravování
Co nás v knihách zajímá

Obyvatelstvo světa

Poznáváme základy literatury

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

6. ročník

Toulky, cesty, putování
Svět lidí a svět zvířat

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
9. ročník

Tvarosloví

Krajinná sféra - přírodní sféra

Humor v literatuře
Maléry a patálie
7. ročník

Obyvatelstvo světa

Vypravování
Životopis

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Literatura a fantazie
8. ročník

Tvarosloví
Skladba - stavba textová

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Výklad
Nestárnoucí literatura

Výtvarná výchova

Literatura 19. století

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Humor v literatuře

Užité práce dekorativní a prostorové

Jiné světy - fantasy

Výtvarné umění a životní prostředí

Nauka o slově

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
7. ročník

8. ročník

9. ročník

9. ročník

Slovní zásoba

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Tvarosloví

Užité práce dekorativní a prostorové

Skladba

Výtvarné umění a životní prostředí

Vize a fantazie

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Anglický jazyk

Výtvarné vyjádření skutečnosti

5. ročník

Weather

Užité práce dekorativní a prostorové

6. ročník

Around town

Výtvarné umění a životní prostředí

7. ročník

Think green

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

8. ročník

What was happening

Výtvarné vyjádření skutečnosti

9. ročník

Welcome

Užité práce dekorativní a prostorové

Matematika

Výtvarné umění a životní prostředí

6. ročník

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Základní geometrické útvary
Obsah čtverce a obdélníku

Výchova ke zdraví

Povrch a objem krychle

6. ročník

Trojúhelník

Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví

7. ročník

Bezpečnost a hygiena práce

8. ročník

Úcta k životnímu prostředí

Informační a komunikační technologie

mezilidské vztahy a komunikace

3. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

4. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

5. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě

důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe
pozitivní hodnocení druhých
9. ročník

Konstrukční úlohy.
Základy statistiky

Etická výchova
8. ročník

Trojúhelník
Procenta

Pracovní výchova

Ochrana přírody a žvotního prostředí

Pokryto předmětem
Fyzika
Chemie
Výtvarná výchova
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Textové editory
6. ročník

7. ročník

Dědičnost

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do
a odhlášení ze sítě
Textové editory

Zeměpis
6. ročník

Krajinná sféra - přírodní sféra

Práce s informacemi

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Dějepis

7. ročník

8. ročník

Zrození moderní doby

9. ročník

Moderní doba přelom 20.st.

Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Druhá světová válka

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Dějiny od pol. 20.st.

8. ročník

Konec 20. století

Obyvatelstvo světa

6. ročník

Přírodní prostředí

7. ročník

Přírodní bohatství

8. ročník

Člověk a předpoklady soužití

9. ročník

Globální problémy

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství
Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Fyzika
Látka a těleso.

9. ročník

Fyzikální veličiny.
Magnetismus.
Pohyb těles.

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Síly a jejich vlastnosti.

Místní region

Kapaliny.

Česká republika

Gravitační síla

Plyny.

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Hudební výchova

Světelné jevy.
Elektrický proud.

Chemie
Rozpustnost

7. ročník

Poslechové činnosti

8. ročník

Hudebně pohybové činnosti

Výtvarná výchova

Kyselost a zásaditost látek
Zásady bezpečné práce v běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Vzduch

Užité práce dekorativní a prostorové

Částicové složení látek

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Prvky
8. ročník

Chemické reakce

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Klasifikace chemických reakcí

Užité práce dekorativní a prostorové

Chemie a elektřina

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Kyseliny a hydroxidy
9. ročník

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
9. ročník

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Elektrické vlastnosti látek.

8. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa

Výchova k občanství

7. ročník

Země jako vesmírné těleso
Krajinná sféra - přírodní sféra

Svět a ČSR 1918-1938

6. ročník

Země jako vesmírné těleso

Práce s informacemi

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Uhlovodíky

Užité práce dekorativní a prostorové

Paliva

Výtvarné umění a životní prostředí

Přírodní látky

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Výchova ke zdraví
6. ročník

Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví
Dopravní výchova

Pracovní výchova

Léčiva a návykové látky

Bezpečnost a hygiena práce
Řád školní dílny

Přírodopis
6. ročník

Přehled organismů

Technické kreslení

8. ročník

Biologie člověka

Práce se dřevem

9. ročník

Neživá příroda

Práce s kovem

Základy ekologie

Práce s plasty
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7. ročník

2.2 Začlenění průřezových témat

Bezpečnost a hygiena práce

7. ročník

Řád školní dílny

Práce s informacemi

Technické kreslení

Dějepis

Obrábění dřeva

9. ročník

Práce s kovem

Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století

Práce s plastem

Výchova k občanství

Samostatná tvořivá práce
Etická výchova
6. ročník

Úcta k životnímu prostředí

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

7. ročník

Život mezi lidmi

9. ročník

Občanská společnost

Chemie
8. ročník

důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe
9. ročník

Internet

Vlastnosti látek - hustota
Co nás čeká v chemii

Ochrana přírody a žvotního prostředí

Rozpustnost
Elektrický obvod a vodivost látek

Pokryto předmětem

Zásady bezpečné práce v běžném životě
Informační a komunikační technologie

Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Směsi

Fyzika
Chemie

Voda

Výtvarná výchova

Vzduch
Částicové složení látek

Sportovní hry

Chemické sloučeniny
Klasifikace chemických reakcí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Chemie a elektřina
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy

Integrace do výuky

9. ročník

Uhlovodíky

Český jazyk a literatura

Paliva

3. ročník

Zážitkové čtení a naslouchání

Deriváty uhlovodíků

Tvořivé činnosti s literárním textem

Přírodní látky

Co nás v knihách zajímá

Svět lidí a svět zvířat

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Dětskýma očima

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

5. ročník

Poznáváme základy literatury
6. ročník

7. ročník

Popis a vypravování

Práce s informacemi

Léčiva a návykové látky

O přátelství a lásce

Zeměpis

Staré příběhy
8. ročník

6. ročník

Nestárnoucí literatura
Smutky, strasti, svízele

Země jako vesmírné těleso

Humor v literatuře
9. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Krajinná sféra - přírodní sféra

Vize a fantazie

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Informační a komunikační technologie

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

3. ročník

Textové editory

4. ročník

Textové editory

Geografická kartografie a topografie

5. ročník

Textové editory

Země jako vesmírné těleso

6. ročník

Vývoj počítačů od prvního po současnost

Krajinná sféra - přírodní sféra

Hardware

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

software

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Textové editory

Světadíly, oceány, makroregiony světa

7. ročník

Internet
Práce s informacemi

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Modelové regiony světa
8. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony světa
Modelové regiony světa
Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství
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Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost
9. ročník

Zásady bezpečné práce v běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a
jejich význam
Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Voda

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Vzduch

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Částicové složení látek
Chemické sloučeniny
Klasifikace chemických reakcí

Místní region

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Česká republika

9. ročník

Regiony české republiky

Uhlovodíky
Paliva

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Etická výchova

Deriváty uhlovodíků
Přírodní látky

Pokryto předmětem

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Informační a komunikační technologie

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

9. ročník

Reálné a zobrazené vzory

Léčiva a návykové látky
Fyzika

Zeměpis
6. ročník

Chemie

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Pokrytí v projektu

Země jako vesmírné těleso
Krajinná sféra - přírodní sféra

ČJ:divadlo nás baví

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Integrace do výuky

Země jako vesmírné těleso

Český jazyk a literatura

Krajinná sféra - přírodní sféra

5. ročník

Co nás v knihách zajímá

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

6. ročník

Svět lidí a svět zvířat

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Dětskýma očima

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Humor v literatuře
7. ročník
8. ročník

Práce s informacemi

Modelové regiony světa
8. ročník

Geografická kartografie a topografie

Výklad

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Úvaha

Modelové regiony světa

Literatura 19. století

Obyvatelstvo světa

Smutky, strasti, svízele

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Humor v literatuře
9. ročník

Vize a fantazie

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

Informační a komunikační technologie
6. ročník

Hardware
software

9. ročník

Práce s informacemi
Práce s informacemi

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Česká republika

Dějepis
9. ročník

Svět a ČSR 1918-1938

Regiony české republiky

Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Výchova k občanství

Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Internet
7. ročník

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Staré příběhy

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Etická výchova
8. ročník

mezilidské vztahy a komunikace

7. ročník

Život mezi lidmi

pozitivní hodnocení druhých

9. ročník

Občanská společnost

kreativita a iniciativa,řešení problémů a
úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
komunikace citů

Chemie
8. ročník

Jak zkoumáme látky

9. ročník

Prosociální chování

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
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Referát a recenze

Chemie

Úvaha

Pokrytí v projektu

Humor v literatuře
9. ročník

ČJ:divadlo nás baví

Vize a fantazie

Informační a komunikační technologie
6. ročník

Stavba mediálních sdělení

Práce s informacemi

Integrace do výuky

7. ročník

Český jazyk a literatura

Dějepis

6. ročník

Dětskýma očima

9. ročník

7. ročník

Práce s informacemi

Vize a fantazie

7. ročník

Život mezi lidmi

9. ročník

Občanská společnost

Přírodopis

Informační a komunikační technologie

Základy ekologie

3. ročník

Textové editory

4. ročník

Textové editory

5. ročník

Textové editory

6. ročník

Práce se složkami a soubory

Pracovní výchova
6. ročník

Technické kreslení
Práce se dřevem

Internet

Práce s kovem

Práce s informacemi

Práce s plasty

Internet

7. ročník

Práce s informacemi

Bezpečnost a hygiena práce
Řád školní dílny

Dějepis
9. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
Řád školní dílny

Textové editory

7. ročník

Dějiny od pol. 20.st.

Výchova k občanství

Úvaha
Humor v literatuře

9. ročník

Práce s informacemi

Konec 20. století

Staré příběhy
8. ročník

Internet

Technické kreslení
Konec 20. století

Obrábění dřeva

Výchova k občanství

Práce s kovem

7. ročník

Život mezi lidmi

Práce s plastem

9. ročník

Občanská společnost

Samostatná tvořivá práce
8. ročník

Chemie

Bezpečnost a hygiena práce

8. ročník

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Řád školní dílny

9. ročník

Uhlovodíky

Technické kreslení

Paliva

Obrábění dřeva

Deriváty uhlovodíků

Zpracování kovů

Přírodní látky

Samostatná tvořivá

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

9. ročník

Bezpečnost a hygiena práce
Montáž a demontáž jízdního kola – přední a
zadní kolo, plášť a duše,
Montáž a demontáž lyžařského vázání
Zpracování kovů

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
Léčiva a návykové látky
Etická výchova

Úvod do organizace výroby, tecnická
dokumentace
Elektrotechnické práce

8. ročník

komunikace citů

Údržba nářadí a dílny
Práce s laboratorní technikou

Pokryto předmětem

Etická výchova

Informační a komunikační technologie

8. ročník

Pokrytí v projektu

Pokryto předmětem

ČJ:divadlo nás baví

Informační a komunikační technologie

Vnímání autora mediálních sdělení
Integrace do výuky

komunikace citů

Pokrytí v projektu
ČJ:divadlo nás baví

Český jazyk a literatura
7. ročník

Staré příběhy
Humor v literatuře

8. ročník

Výklad

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

38

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat

Fungování a vliv médií ve společnosti
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
6. ročník

Dětskýma očima

8. ročník

Instrumentální činnosti

9. ročník

Poslechové činnosti

Výtvarná výchova

Humor v literatuře
7. ročník

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Hudební výchova

6. ročník

Práce s informacemi

Výtvarné umění a životní prostředí

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
8. ročník

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Výklad
7. ročník

Referát a recenze

Výtvarné umění a životní prostředí

Literatura 19. století

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Smutky, strasti, svízele
8. ročník

Humor v literatuře

Výtvarné umění a životní prostředí

Informační a komunikační technologie
Vývoj počítačů od prvního po současnost
software

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
9. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Práce s informacemi

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Práce s informacemi

Výchova ke zdraví

Dějepis

6. ročník

Svět a ČSR 1918-1938

Bezpečnost a hygiena práce

Dějiny od pol. 20.st.

Etická výchova

Konec 20. století

8. ročník

Výchova k občanství
7. ročník

Život mezi lidmi

9. ročník

Občanská společnost

Mimořádné situace

Pracovní výchova

Druhá světová válka

komunikace citů

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie

Chemie
8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Internet

9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Jiné světy - fantasy

7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Úvaha

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Staré příběhy

Mimořádné události - havárie chemických
provozů, úniky nebezpečných látek
Vzduch

Chemie
Výtvarná výchova

Částicové složení látek

Pokrytí v projektu

Prvky
9. ročník

Paliva
Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Tvorba mediálního sdělení
Integrace do výuky

Léčiva a návykové látky

Český jazyk a literatura

Zeměpis
6. ročník

ČJ:divadlo nás baví

8. ročník
Geografická kartografie a topografie

Matematika

Země jako vesmírné těleso

Základy statistiky

Systém přírodní sféry na regionální úrovni
7. ročník

Geografická kartografie a topografie

Informační a komunikační technologie

Země jako vesmírné těleso

3. ročník

Textové editory

Krajinná sféra - přírodní sféra

4. ročník

Textové editory

Systém přírodní sféry na planetární úrovni

5. ročník

Textové editory

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

6. ročník

Práce se složkami a soubory
Textové editory

Světadíly, oceány, makroregiony světa

Práce s informacemi

Modelové regiony světa
8. ročník

9. ročník

Humor v literatuře

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Vztah příroda a společnost
Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

7. ročník

Internet
Práce s informacemi

Výchova k občanství
Život mezi lidmi
9. ročník

Občanská společnost

Chemie
8. ročník

Mimořádné události - havárie chemických
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Chemie
8. ročník

Práce v realizačním týmu

provozů, úniky nebezpečných látek

Integrace do výuky

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
9. ročník

Uhlovodíky

Český jazyk a literatura

Paliva

8. ročník

Deriváty uhlovodíků

Matematika

Přírodní látky

Základy statistiky

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
Léčiva a návykové látky

Informační a komunikační technologie
3. ročník

Textové editory

4. ročník

Textové editory

5. ročník

Textové editory

6. ročník

Textové editory
Práce s informacemi

Přírodopis

7. ročník
Základy ekologie

Internet
Práce s informacemi

Zeměpis
7. ročník

Humor v literatuře

Chemie
Světadíly, oceány, makroregiony světa

8. ročník

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Modelové regiony světa

9. ročník

Deriváty uhlovodíků

8. ročník

Světové hospodářství

Přírodní látky

9. ročník

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Obyvatelstvo světa

Tepelně zpracovávané materiály - cement,
vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití,
likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Regionální společenské, politické a hospodářské
útvary
Vztah příroda a společnost

7. ročník

Vztah příroda a společnost

Česká republika

Místní region

Regiony české republiky

Česká republika

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

6. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Výtvarné umění a životní prostředí

Užité práce dekorativní a prostorové

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Výtvarné umění a životní prostředí

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
7. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Výtvarné umění a životní prostředí

Užité práce dekorativní a prostorové

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Výtvarné umění a životní prostředí

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Užité práce dekorativní a prostorové

9. ročník

Regiony české republiky
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Výtvarná výchova

Užité práce dekorativní a prostorové

8. ročník

Zeměpis

Místní region

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze
Výtvarná výchova
6. ročník

Léčiva a návykové látky

8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Výtvarné umění a životní prostředí

Užité práce dekorativní a prostorové

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Výtvarné umění a životní prostředí

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Užité práce dekorativní a prostorové

9. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Výtvarné umění a životní prostředí

Užité práce dekorativní a prostorové

Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Výtvarné umění a životní prostředí
Seznámení s výtvarnými materiály a technikami

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
Chemie
Výtvarná výchova

Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
Výtvarná výchova

Pokrytí v projektu
ČJ:divadlo nás baví
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3 Charakteristika školy
Název školy

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

Adresa

Promenádní 561, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Platnost

1.9. 2016

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

9

Úplnost a velikost školy
Základní škola Těrlicko - Horní Těrlicko je součásti Dětského domova se školou a základní školy Těrlicko –
Horní Těrlicko. Je typem málotřídní školy. Škola má 3 třídy základní školy a 1 třídu praktickou. Škola má
všechny ročníky druhého stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu
žáků. Kapacita školy je 32 dětí. Žáci jsou vzděláváni dle školních vzdělávacích programů „Nový život“
zpracovaného dle RVP ZV a „Nová šance“ zpracovaného dle RVP ZV – LMP. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou
umísťování okresními soudy. Jedná se o dětí, které nemohou být vzdělávány v ZŠ mimo domov.
Škola se nachází v příměstské rekreační lokalitě na břehu Těrlicko přehrady. Významné je dopravní spojení
s městem Havířov hromadnou městskou dopravou.
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele a 5 učitelů. Sbor je smíšený s většinovou převahou mužů.
Věkový průměr pedagogického sboru je 54 let. Ředitelka je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Učitelé jsou absolventi různých fakult a univerzit. (Pedagogická fakulta Masarykové
Univerzity Brno, aprobace TV + Zeměpis, správce ICTK, speciální pedagogika, Ostravská univerzita, aprobace
Matematika + Občanská vychová, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, aprobace Český jazyk +
psychologie, speciální pedagogika, Program jazykové a metodické přípravy k výuce anglického jazyka,
Ostravská univerzita, výuka Fyzika, Pracovní výchova, TV. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých
forem dalšího vzdělávání. V uplynulých letech 100% pedagogů prošlo úrovni Z ve školení práce na počítači
v projektu PI SIPVZ a přibližně 60% pedagogů prošlo úrovni P (úvodní modul, volitelné moduly : počítačová
grafika a digitální fotografie, tabulkový kalkulátor, ICT ve výuce matematiky, chemie, českého jazyka,
anglického jazyka, interaktivní tabule ve výuce). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím
elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve výuce žáků.
Vybavení školy
Materiální
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový
SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. V předmětech fyzika,
přírodopis, anglický jazyk a dějepis využívají učitelé k výuce e-učebnice
Prostorové
V roce 2004 byly dokončeny stavební úpravy DDŠ v souladu se zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Těmito úpravami byly výrazně zkvalitněny podmínky pro výuku ve škole.
Školní vyučování v současné době probíhá v učebnách, které jsou vybaveny zachovalým školním nábytkem,
TV+DVD+ videopřehrávačem. Dvě třídy a učebna fyziky jsou vybavený interaktivními tabulemi. V těsné
blízkosti mezi 2 učebnami je situován kabinet třídního učitele (možnost neustálé přítomnosti učitele u žáků).
Škola disponuje odbornými učebnami (počítačová učebna, fyzikální učebna, učebna výtvarné výchovy, dílna pro
pracovní činnosti, učebna hudební výchovy, jazyková učebna, knihovna, keramická díla) a odbornými kabinety.
V areálu DDŠ, ZŠ a ŠJ je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry (malá kopaná, odbíjená,
košíková, nohejbal), atletický sektor. V zadním traktu se nachází pozemky pro pěstitelské práce a zatravněné
hřiště pro malou kopanou.
Technické
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií.
Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.
Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky (8 stanic). Pro práci žáků jsou
další počítače na rodinných skupinách. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně a ve většině kabinetů
(každý učitel má svůj počítač). Učebny fyziky a dvě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Učebna cizích
jazyků a počítačová učebna jsou vybaveny dataprojektory.
Počítače ve škole jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý
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pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svou e-mailovou schránku
s adresou.
Ve sborovně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou přes přístupový kód využívat pedagogové.
Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou učebnou dílen a keramickou dílnou.
Charakteristika žáků
Žáci, kteří školu navštěvují, jsou do školy umísťováni okresními soudy a jsou z celého Moravskoslezského kraje.
Cílovou skupinou pro základní vzdělávání jsou žáci, kteří jsou umísťováni do DDŠ dle zákona č. 109/ 2002,
v platném znění. Žáci mohou být ve věku od 6 –ti let do ukončení povinné školní docházky. Jedná se především
o žáky s poruchami chování. Do základní školy jsou umisťováni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
přesněji se zdravotním postižením (mentální retardací). Pro tyto žáky je vypracován tento ŠVP dle RVP ZV –
LMP. Výjimkou nejsou v naší škole ani žáci, kteří již mnohdy opakovaně experimentovali s drogami nebo jinými
návykovými látkami.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím třídních schůzek a to dvakrát v roce. Každý z rodičů má možnost
chování, prospěch, event. problémy svého dítěte konzultovat osobně při odjezdech na dovolenky a kdykoli po
telefonické domluvě. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek,
další informace o škole a aktuálních akcích mohou získat na webových stránkách školy.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. odst. 1, § 167 a § 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě
zastupuje školu 1 člen jmenován MŠMT,1 člen zvolen pedagogickými pracovníky školy a 1 člen zvolen
zákonnými zástupci dětí.
Spolupráce s jinými subjekty
DDŠ a ZŠ úzce spolupracuje s Policií ČR, městskou policii, soudy, OSPOD, Diagnostickým ústavem, Státním
zastupitelstvím, ostatními školami, MÚ, MŠMT a pedagogickými institucemi jako je například OU Ostrava.
Studentům pedagogických škol jsou umožňovány v DDŠ a ZŠ exkurze a praxe. Spolupráce s ostatními
institucemi je dále podrobněji zpracována v plánu na školní rok a v koncepci rozvoje zařízení.
Pro rozvoj dětí je nutný kontakt s širší veřejností. Proto jsou pro naše děti organizovány sportovní a kulturní
akce. Děti se zúčastňují i akcí pořádaných městem a jinými školami regionu.
V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s odborem životního prostředí obce
Těrlicko, kde pečuje o naučné stezky v Přírodní rezervaci Těrlické přehrady.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Obecní knihovnou v Těrlicko a s Divadlem v Českém Těšíně.
Dlouhodobé projekty : Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Divadlo nás baví
Poznáváme Slezsko
Naučná stezka
Volba povolání
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4 Učební plán
Škola

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, Promenádní 561, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Platnost

1.9. 2016

Délka studia v letech:

9

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Forma vzdělávání

-

Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Český jazyk a literatura

8

8

7

6

6

35

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Matematika

4

5

5

4

4

22

Informační a komunikační technologie

-

-

1

1

1

3

Člověk a jeho svět

2

2

3

4

4

15

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

2

2

1

2

2

9

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Pracovní výchova

1

1

2

2

2

8

Etická výchova

-

-

0

1

1

2

Celkem základní dotace

18

18

21

22

23

102

Celkem disponibilní dotace

2

3

4

4

3

16

Celkem v ročníku

20

21

25

26

26

118
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2. stupeň
Povinné předměty

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

-

-

3

3

6

Matematika

4

4

4

4

16

Informační a komunikační technologie

1

1

-

-

2

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

1

1

2

2

6

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

2

2

1

1

6

Zeměpis

2

2

2

2

8

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Výchova ke zdraví

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Sportovní hry

1

1

1

1

4

Pracovní výchova

2

2

2

2

8

Etická výchova

1

1

0

0

2

Celkem základní dotace

23

25

28

28

104

Celkem disponibilní dotace

7

5

3

3

18

Celkem v ročníku

30

30

31

31

122
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Celkový učební plán
RVP

ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

44

34

78

Cizí jazyk

Anglický jazyk

9

12

21

Další cizí jazyk

Německý jazyk

0

6

6

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

35

16

51

22

16

38

22

16

38

Informační a komunikační technologie

3

2

5

Informační a komunikační
technologie

3

2

5

15

0

15

15

0

15

0

12

12

Matematika a její aplikace

Matematika

Matematika

Informační a komunikační technologie

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost
Dějepis

Dějepis

0

8

8

Výchova k občanství

Výchova k občanství

0

4

4

0

24

24

Člověk a příroda
Chemie

Chemie

0

4

4

Fyzika

Fyzika

0

6

6

Přírodopis

Přírodopis

0

6

6

Zeměpis

Zeměpis

0

8

8

14

10

24

Umění a kultura
Hudební výchova

Hudební výchova

5

4

9

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

9

6

15

10

14

24

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

Sportovní hry

0

4

4

Tělesná výchova

Tělesná výchova

10

8

18

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

0

2

2

8

8

16

8

8

16

2

2

4

2

2

4

Celková dotace

102

104

206

Disponibilní dotace

16

18

34

Člověk a svět práce
Člověk a svět práce

Pracovní výchova

Doplňující vzdělávací obory
Etická výchova

Etická výchova
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Přehled využití týdnů

Výuka dle rozpisu učiva
null

Celkem:

Výuka dle rozpisu učiva
null

Celkem:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

40

40

40

40

40

40

40

40

Disponibilní časová dotace pro I. stupeň: 16 hodin
Na 1. stupni jsme posílili hodinovou dotaci v rámci povinných předmětu o 16 hodin.
Český jazyk a literatura + 2 hodiny (celkem 35 hodin)
Matematika + 2 hodiny (celkem 22 hodin)
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět + 3 hodiny (celkem 15 hodin)
vzdělávací oblast ICT + 2 hodiny (celkem 3 hodiny)
Ve třídách vzděláváme dětí s sociálním znevýhodněním, posílili jsme vzdělávací oblast Člověk a svět práce +
3 hodin (celkem 8 hodin).
Dále je posílená oblast Umění a kultura v předmětu výtvarná výchova o 2 hodiny
Byl vytvořen nový předmět etická výchova, který je určen pro žáky 4. – 5. ročníku. Celkem 2 hod. Předmět je
zaměřen na výuku sociálních dovednosti se zaměřením na korekci nežádoucích projevu chování.
Průřezová témata jsou součástí předmětu a nevyučují se samostatně.
Disponibilní časová dotace pro II. stupeň.: 18 hodin
Na 2. stupni jsme posílili hodinovou dotaci v rámci povinných předmětu o 18 hodin.
Český jazyk a literatura + 1 hodina (celkem 16 hodin)
Matematika + 1 hodina (celkem 16 hodin)
vzdělávací oblast Člověk a společnost + 1 hodina (celkem 12 hodin)
vzdělávací oblast Člověk a příroda + 3 hodiny (celkem 24 hodin)
Ve třídách vzděláváme dětí s sociálním znevýhodněním, posílili jsme vzdělávací oblast Člověk a svět práce +
5 hodin (celkem 8 hodin).
Byl vytvořen nový předmět Etická výchova, který je určen pro žáky 6. – 7. ročníku.Celkem 2 hodiny. Předmět je
zaměřen na výuku sociálních dovednosti se zaměřením na korekci nežádoucích projevu chování.
Průřezová témata jsou součástí předmětu a nevyučují se samostatně.
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5 Učební osnovy
Název školy

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

Adresa

Promenádní 561, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Platnost

1.9. 2016

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

9

5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré
jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech český jazyk a literatura a cizí
jazyk.
Dovednosti získané ve výuce českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale
jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého
jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních
i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému
dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám
sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k
formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s
porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí
výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k
nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících
se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.
dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako
doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy
jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje
celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního
i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
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- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k
jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s
texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe
sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního
vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a
estetického vnímání
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve
kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně
týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže
komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky
týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a
je ochoten mu/jí pomoci.

5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

7+1

7+1

7

6

6

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

3+1

4

4

4

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

Charakteristika předmětu
Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu
Hlavním cílem je naučit děti dorozumívat se s ostatními lidmi a porozumět informaci. Vzájemné porozumění
a společná komunikace dává předpoklad integrace do společnosti.
Jelikož v naší škole převládají děti s poruchami učení a následně poruchami chování, které buď vyplývají
sekundárně z poruch učení a nebo jsou dány primárně, je nezbytné zvolit vhodný přístup k těmto dětem.
Specifické poruchy učení bývají často spojeny s obtížemi v řečové oblasti, dítě s poruchou řeči není,ve většině
případů, schopno rozumět přesně instrukcím, ztrácí souvislosti. Poskytnout dítěti činnosti a úkoly spojené
s manipulací, kreslením, využitím obrázkových encyklopedií, prezentací apod. Podporovat u dítěte proces
hledání, objevování a řešení problémů, což je důležitější pro jeho další život než formálně osvojené poznatky.
Děti přicházející do naší školy mají většinou velmi nepříjemné zážitky z předcházejícího učení, jestliže chceme
změnit vztah dítěte k učení, motivovat ho k budoucí spolupráci, začneme činností, kde lze očekávat úspěch.Ve
vyučovacích metodách volit speciální reedukační postupy a programy při dyslexii, dysgrafii,dysortografii
a zaměřit se na rozvíjení jednotlivých funkcí, které jsou ve vývoji opožděné a tvoří tak jeden článek řetězce
příčin poruch učení.
Děti často neznají význam slov, nedokážou porozumět čtenému textu, proto při nácviku čtení – děti se soustředí
na technickou stránku výkonu, obsah textu jim často uniká, zaměření na porozumění textu,prostřednictvím
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ilustrací, přiřazování slov, obrázků, různé varianty.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Pro 1. stupeň dotace 33 hodin + 2 hodiny disponibilní.
Pro 2. stupeň dotace 15 hodin + 1 hodina disponibilní.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
- vyjádření reakcí a pocitů žáků
- pochopení role v různých komunikačních situacích
- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama.
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů,
- poznání záměru autora, hlavní myšlenky
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování
znalostí a dovednost potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
- rozvíjení estetického cítění
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem
(např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období
národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické
pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební
výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc.
dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…
VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola,
rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…)
EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…)
EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,…
MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním
životě.
MKV – využití literárních textů – cestopisy, jazykové texty, slohová cvičení

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
-vede žáky k vyhledávání a třídění informací
-vede žáky k užívání správné terminologie
-zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
-sleduje při hodině pokrok všech žáků
-klade důraz na mezipředmětové vztahy / historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví
Žáci
-vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
-osvojují si základní jazykové a literární pojmy
-kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
-využívají prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů
Učitel
-zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
vede žáky k plánování postupů
Žáci
-vyhledávají informace vhodné k řešení problému
-využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
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5.1.1 Český jazyk a literatura

-samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
-uvážlivě rozhodují
Kompetence komunikativní
Učitel
-zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
-vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
-vede žáky k výstižné argumentaci
-orientuje se zejména na situace blízké životu a praktické jednání
Žáci
-formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně
i písemně
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují
-účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
-rozumí různým typům textů a záznamů
-využívají znalostí získaných z dalších předmětů
Kompetence sociální a personální
Učitel
-vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
-dodává žákům sebedůvěru
-vede žáky k dodržování pravidel
Žáci :
-účinně spolupracují ve skupině
-podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
-věcně argumentují
Kompetence občanské
Učitel
-zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
-motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
-motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví. Organizuje pro žáky návštěvy filmových, divadelních představení,
výstav, exkurze do kulturních institucí. Rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu,
formulování závěrů
Žáci
-respektují přesvědčení druhých lidí
-chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
-aktivně se zapojují do kulturního dění
-mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
Kompetence pracovní
Učitel
-vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
-vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
-vede k dodržování bezpečnostních pravidel v jazykové učebně
Žáci
-dodržují hygienu práce
-dodržují bezpečnostní pravidla v jazykové učebně
-využívají svých znalostí v běžné praxi
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

1. ročník

1. ročník
7+1 týdně, P

2. ročník
7+1 týdně, P

3. ročník
7 týdně, P

1. Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje písmena abecedy
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
Průřezová témata

Samohlásky.
Souhlásky.
Abeceda.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Kreativita

Hello
Classroom
Pets
Animals
Family
Body
Clothes
Café
My favourite things
4. ročník
Introduction
3. ročník
Goodbye

Kritéria hodnocení
• rozlišuje písmena abecedy
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
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5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník

2. Slovní zásoba a tvoření slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovnává významy slov

Slovo.
Slovo nadřazené, podřazené.
Slovo jednoznačné, mnohoznačné.
Slova významem podobná, příbuzná a protikladná.

• porovnává a třídí slova
• rozlišuje věty, slova a slabiky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Kreativita

Animals

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• porovnává významy slov
• porovnává a třídí slova
• rozlišuje věty, slova a slabiky

3. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje slova ohebná od slov neohebných

Druhy slov.
Ohebné a neohebné slovní druhy.
Vlastní jména.
Slovesa - pojmenování děje, tvary sloves - časování.

• určuje osobu, číslo a čas u sloves
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Kreativita

Clothes

Komunikace

Café

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

My favourite things
Goodbye

Hodnoty, postoje, praktická etika

4. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

My favourite food and drink

Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• rozlišuje slova ohebná od slov neohebných
• určuje osobu, číslo a čas u sloves

4. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odlišuje větu od souvětí

Věta a souvětí.
Věta jednoduchá - její stavba.
Skladební dvojice.

• spojuje věty do jednodušších souvětí
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• odlišuje větu od souvětí
• spojuje věty do jednodušších souvětí
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

53

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník

5. Pravopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozeznává samohlásky, souhlásky

Pamětní zvládnutí vyjmenovaných slov a jejich použití v textu.
Pravopis i/y po obojetných souhláskách.

• tvoří slabiky
• postupně zvládá přehled vyjmenovaných slov
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Kreativita

Café

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kritéria hodnocení
• rozeznává samohlásky, souhlásky
• tvoří slabiky
• postupně zvládá přehled vyjmenovaných slov
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech

6. Popis předmětu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje jednoduché předměty i činnosti

Procvičování slovosledu.
Výběr vhodných jazykových prostředků.
Osnova popisu.
Členění jazykového projevu.

• opisuje a přepisuje krátké věty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Kreativita

Classroom
My favourite things

Poznávání lidí

Výtvarná výchova

Mezilidské vztahy

Výtvarné osvojování skutečnosti

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kritéria hodnocení
• popisuje jednoduché předměty i činnosti
• opisuje a přepisuje krátké věty

7. Adresa, pozdrav, blahopřání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje jednoduché předměty i činnosti
• píše písmena a číslice, dodržuje správnou výšku písmen, sklon

Stylizace a kompozice.
Jazykové prostředky.
Členění jazykového projevu.

• dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

4. ročník

Kreativita

My Family

Poznávání lidí

My friends

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• popisuje jednoduché předměty i činnosti
• píše písmena a číslice, dodržuje správnou výšku písmen, sklon
• dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost

8. Dopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

Společnský jazyk a jeho formy.
Psaní dopisu včetně adresy.

• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• spojuje písmena a slabiky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kritéria hodnocení
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• spojuje písmena a slabiky

9. E-mail
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

Forma e-mailu.
Zvládnutí základů práce na počítači - internet.

• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
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5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník

10. Přihláška
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

Vyplňování tiskopisů.

• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

11. Popis pracovního postupu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popisuje jednoduché předměty i činnosti

Ústní a písemný popis jednoduchých předmětů a činností.

• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
• rozumi pokynům přiměřené složitosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Kreativita

Výtvarné osvojování skutečnosti

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• popisuje jednoduché předměty i činnosti
• zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
• rozumi pokynům přiměřené složitosti
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5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník

12. Vypravování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vypravuje dle názorných pomůcek

Děj - základ vypravování.
Dodržování posloupnosti dějů na základě pozorování.
Vypravování podle obrázků.

• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nedbalou výslovnost
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• vypravuje dle názorných pomůcek
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nedbalou výslovnost
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

13. Mluvené projevy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odlišuje větu od souvětí
• vypravuje dle názorných pomůcek
• porozumí písmeným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích
• v mluvených projevech správně dýchá

Souvislé jazykové projevy.
Vytváření dovedností klást otázky.
Využívání jednoduché osnovy.
Reprodukce textu.
Požádání o informaci, podání stručné informace.
Uvítání návštěvy, rozloučení se.
Sdělování přání, pozdravů.
Výběr vhodných výrazů.

• dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
• převádí slova z mluvené do psané podoby
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Psychohygiena

Pets

Kreativita

Goodbye

Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• odlišuje větu od souvětí
• vypravuje dle názorných pomůcek
• porozumí písmeným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
• v mluvených projevech správně dýchá
• dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
• převádí slova z mluvené do psané podoby

14. Zážitkové čtení a naslouchání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• recituje básnický text
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nedbalou výslovnost

Plynulé čtení souvětí a vět.
Čtení tiché i hlasité.
Četba uměleckých,populárních a naukových textů s důrazem na
upevňování čtenářských dovedností a návyků.

• čte s porozuměním jednoduché texty
• při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník
Kritéria hodnocení
• recituje básnický text
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nedbalou výslovnost
• čte s porozuměním jednoduché texty
• při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

15. Tvořivé činnosti s literárním textem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
• pracuje tvořivě s literárním textem
• pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky
• reprodukuje krátky text pomocí otázek a ilustrací
Průřezová témata

Vyprávění pohádky nebo povídky.
Přednes básně.
Dramatizace pohádky.
Regionální pověsti.
Hledáme podstatu příběhu a jeho smysl.
Charakterizujeme literární postavy.
Líčíme atmosféru příběhu.
Vyjadřujeme své postoje ke knize.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
• pracuje tvořivě s literárním textem
• pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky
• reprodukuje krátky text pomocí otázek a ilustrací

16. Základní literární pojmy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

Seznamuje se se základy literatury.
Poezie, próza, divadlo, literatura umělecká a věcná, skutečnost a její
umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie, výtvarný doprovod.
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

4. ročník
6 týdně, P
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

4. ročník

1. Význam slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovnává významy slov

Slovo nadřazené, podřazené, souřadné.
Slova jednoznačná, mnohoznačná.

- seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace
- rozliší větu jednoduchou a souvětí
- určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché
- seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem
z vět jednoduchých vytvoří souvětí
- rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná,
synonyma, opozita, slova citově zabarvená
- umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově
zabarvená
- rozlišuje slova ohebná a neohebná
- rozlišuje předpony a předložky a správně je píše
-určí slovní základ (předpona, kořen, přípona)
-zná vzory podstatných jmen
-umí určit rod, číslo, pád a vzor
-umí skloňovat podst. jm. podle vzorů
-píše správně zeměpisné názvy
-pozná zvratná slovesa, neurčitek
-umí určit osobu, číslo, čas
-umí časovat slovesa v času přítomném, minulém,
budoucím

- umí vyhledávat v abecedním seznamu
- rozlišuje skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně
- umí vypravovat podle osnovy
- umí popsat jednoduchou věc
při vypravování a popisu užívá slova výstižná,
spisovná, citově zabarvená
- kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
- umí se vyjádřit v běžných situacích
- zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu

- čte nahlas i potichu
- rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho
reprodukovat
- odliší podstatné a okrajové informace
- dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat
zápis do deníku
- seznámí se s autory dětských knih

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Kreativita

3. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Animals
Family
Body
4. ročník
Introduction
My Family
My home
My room
My friends
My pets
My hobbies
My favourite food and drink
5. ročník
In the past
Rooms
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

4. ročník
Kritéria hodnocení
• porovnává významy slov

2. Stavba slova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje kořen, předponu, příponu

Kořen, přípona, předpona.
Rozlišování předpon a předložek.

• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• rozlišuje kořen, předponu, příponu
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

3. Pravopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje spisovné a nespisovné tvary

Uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách
u vyjmenovaných i příbuzných slov.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

4. ročník

Kreativita

My home

Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• rozlišuje spisovné a nespisovné tvary

4. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• postupně zvládá určování slovních druhů
• rozlišuje spisovné a nespisovné tvary
• skloňuje podstatná jména

Slovní druhy.
Vzory podstatných jmen.
Infinitiv sloves.
Určité slovesné tvary.
Slovesné způsoby.

• časuje slovesa
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Kreativita

Animals
4. ročník

Mezilidské vztahy

Introduction

Komunikace

My home

Hodnoty, postoje, praktická etika

5. ročník
Rooms
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

4. ročník
Kritéria hodnocení
• postupně zvládá určování slovních druhů
• rozlišuje spisovné a nespisovné tvary
• skloňuje podstatná jména
• časuje slovesa

5. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhledává základní skladebné dvojice

Rozlišování věty jednoduché a souvětí.
Spojování vět v souvětí spojovacími výrazy.
Určování podmětu a přísudku.

• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• vyhledává základní skladebné dvojice
• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

6. Vypravování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vypravuje s použitím plnovýznamových sloves
Průřezová témata

Dějové složky - dodržování následnosti dějových složek.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

5. ročník

Poznávání lidí

Animals

Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• vypravuje s použitím plnovýznamových sloves

7. Popis
Očekávané výstupy
žák:
• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

Učivo
Procvičování různých popisů.
Popis rostlin, zvířat, věcí.

• poznává různé druhy popisů
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

4. ročník

Psychohygiena

My classroom

Poznávání lidí

My room

Mezilidské vztahy

My pets

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

My hobbies

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
• poznává různé druhy popisů

8. Ústní a písemné omluvy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se psát formální jednoduché komunikační žánry

Průřezová témata

Formy společenského styku.
Využívání vhodných jazykových prostředků.
Sestavování osnovy

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

5. ročník

Kreativita

Shopping

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• učí se psát formální jednoduché komunikační žánry

9. Jednoduché tiskopisy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se psát formální jednoduché komunikační žánry
Průřezová témata

Stylizace a kompozice.
Využívání vhodných jazykových prostředků.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kritéria hodnocení
• učí se psát formální jednoduché komunikační žánry

10. Zážitkové čtení a naslouchání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• volně reprodukuje text podle svých schopností

Výcvik ve čtení, zdokonalování, nácvik slovního a větného přízvuku.
Tiché čtení.
Recitace.
Reprodukce obsahu textu.
Hodnocení postav literárního díla.
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• volně reprodukuje text podle svých schopností

11. Tvořivé činnosti s literárním textem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své dojmy z četby

Motivy činů literárních postav.
Ilustrace.
Hlavní postavy dětských seriálů.
Divadlo.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• vyjadřuje své dojmy z četby
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

4. ročník

12. Poznáváme základy literatury
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své dojmy z četby

Poezie - lyrika, epika.
Próza - pověst, povídka, hlavní a vedlejší postavy.
Divadlo - jednání, konflikt a jeho řešení.
Film.
Kulturní život regionu.

• volně reprodukuje text podle svých schopností
• používá elementární literární pojmy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• vyjadřuje své dojmy z četby
• volně reprodukuje text podle svých schopností
• používá elementární literární pojmy

5. ročník
6 týdně, P

1. Jazyk a řeč
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace

Průběžné osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání.
Vytváření vztahu k jazyku.
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Komunikace

3. ročník
Body
5. ročník
Hello again
Activities at home
Animals
In the past
Weather
Rooms
Shopping

Kritéria hodnocení
• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

2. Pravopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

Přídavná jména odvozena od jmen zakončených na -s/-ský, - ští.
Zdvojené souhlásky.
Předpony s-,z-,vz-.
Předložky s,z .
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.
Oddělení slov na konci řádku
Pravopis i/y po obojetných souhlláskách / mimo koncovku/.

• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

5. ročník

Komunikace

Animals

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

3. Význam slov
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová

Průřezová témata

Slova jednoznačná.
Slova mnohoznačná.
Synonyma, opozita, homonyma.
Slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená.
Slova příbuzná.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Kreativita

5. ročník

Komunikace

Weather

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
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5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník

4. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Slovní druhy, tvary slov, slovní druhy ohebné a neohebné, význam
podstatných jmen, kategorie.
Přídavná jména, zájmena, slovesa, příslovce.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Etická výchova

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

Kooperace a kompetice

Základní komunikační dovednosti

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

5. Druhy vět
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
Průřezová témata

Třídění vět podle obsahu.
Věty oznamovací.
Věty rozkazovací.
Věty tázací - otázky zjišťovací a doplňovací.
Věty přací.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

6. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
Průřezová témata

Základní větné členy.
Uspořádání věty.
Shoda přísudku s podmětem.
Věta jednoduchá.
Souvětí.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
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5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník

7. Vypravování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený nebo písemný projev
Průřezová témata

Procvičování vypravování.
Osnova, sestavování osnovy textů.
Reprodukce jednoduchých textů.
Přímá řeč.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev

8. Dopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Průřezová témata

Psaní dopisu - jeho části.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kritéria hodnocení
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

9. Popis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Průřezová témata

Popis předmětu, děje, pracovního postupu.
Vlastní popis.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

4. ročník

Kreativita

My friends
5. ročník

Komunikace
Kooperace a kompetice

Activities at home

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Daily routine

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

69

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník
Kritéria hodnocení
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

10. Tiskopisy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchých sdělení
Průřezová témata

Tiskopisy - poštovní poukázka, průvodka, podací lístek - vyplňování.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchých sdělení

11. Pozvánka, rozhovor
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchých sdělení
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
Průřezová témata

Základní hygienické návyky ; technika psaní (úhledný, čitelný
a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry
písemného projevu: adresa, pozvánka, vzkaz .

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchých sdělení
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

12. Reklama
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

Průřezová témata

Základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní,
hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní
(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu);
Jednoduchá reklama, jak reklama dokáže ovlivnit chování lidí.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

13. Co nás v knihách zajímá
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
• volně reprodukuje text podle svých schopností

Povídáme si o knihách, divadle, rozhlasových a televizních
pořadech.
Všímáme si postojů literárních postav.
Porovnáváme ilustrace.
Hodnotíme různé vydání knih.
Porovnáváme různé typy divadelních představení.
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5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
• volně reprodukuje text podle svých schopností

14. Poznáváme základy literatury
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

Poezie - lyrika, epika / bajka/.
Próza - čas a prostředí děje povídky, hlavní a vedlejší postavy, řeč
autora, řeč postav.
Divadlo - konflikt a jeho řešení, komedie ,tragédie.
Film - loutkový, kreslený, hraný.
Kulturní život regionu.

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

71

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
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5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

15. Pranostiky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Pranostiky k ročním obdobím.

• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Člověk a jeho svět

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
Rozmanitost přírody

Kritéria hodnocení
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

16. Lidová slovesnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchých sdělení
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Poslech literárních textů.
Zážitkové čtení a naslouchání.
Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních
textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Kritéria hodnocení
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchých sdělení
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

17. Pohádky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává

Průřezová témata

Základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka, , kniha, čtenář; verš, rým,
přirovnání.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

18. Bajky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
Průřezová témata

základní literární pojmy - literární druhy a žánry: , bajka, povídka;
spisovatel, básník, kniha, čtenář.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

19. Pověsti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• volně reprodukuje text podle svých schopností

Průřezová témata

Základní literární pojmy - literární druhy a žánry: povídka;
pověst, spisovatel, kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
režisér .

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• volně reprodukuje text podle svých schopností

20. Poezie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň,básník, kniha, čtenář; rým, přirovnání.

• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.1 Český jazyk a literatura

5. ročník
Kritéria hodnocení
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

6. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 3+1 týdně, P

1. Jazyk a jeho útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonalí práci s jazykovými příručkami
Zdokonalí práci s jazykovými příručkami - slovníky, Pravidla
českého pravopisu.
• zkvalitní schopnost užívání a rozeznávání spisovného jazyka a
dalších jazykových útvarů
Zkvalitní schopnost užívání a rozeznávání spisovného jazyka a
dalších jazykových útvarů, především obecné češtiny a nářečí.

Základní pojmy - národní jazyk, spisovná čeština, jazykové
prostředky: neutrální, knižní, zastaralé, hovorové. Nářečí, obecná
čeština.
Jazyk a nauka o jazyce,jazykověda a její složky, seznámení
s jazykovými příručkami.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Výchova k občanství

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Obec, region,země
Zeměpis
9. ročník
Regiony české republiky

Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• zdokonalí práci s jazykovými příručkami
• zkvalitní schopnost užívání a rozeznávání spisovného jazyka a dalších jazykových útvarů

2. Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zkvalitní schopnost užívání a rozeznávání spisovného jazyka a
dalších jazykových útvarů
Zkvalitní schopnost užívání a rozeznávání spisovného jazyka a
dalších jazykových útvarů, především obecné češtiny a nářečí.
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Základní pojmy - hláska a písmeno, samohlásky,párové
souhlásky,souhlásky znělé, souhlásky neznělé, spodoba znělosti.
Slovní přízvuk, větná melodie, důraz, tempo řeči, pauzy.
Spisovná výslovnost souhlásek.
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Občanská společnost a škola

6. ročník

Komunikace

6. ročník

Pohádky

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hello

Výtvarná výchova

My family and my pets
Around the house

Výtvarné umění a životní prostředí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Happy birthday

Kulturní diference

7. ročník
Accident
Hudební výchova
6. ročník
Vokální činnosti
7. ročník
Poslechové činnosti
8. ročník
Česká hudba 20. století

Kritéria hodnocení
• zkvalitní schopnost užívání a rozeznávání spisovného jazyka a dalších jazykových útvarů
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

3. Nauka o slově
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• procvičí si a upevní dovednost správného pravopisu, prohloubí si
znalosti z nauky o slově

Slovní zásoba a tvoření slov - způsoby tvoření slov a obohacování
slovní zásoby.
Základní pojmy - základové slovo, slovotvorný základ, přípona,
předpona, slovotvorný rozbor, slova příbuzná, kořen.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Matematika

Komunikace
Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

8. ročník

Starověk

Výrazy.
Kruh, kružnice.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Informační a komunikační technologie

Občanská společnost a škola

6. ročník
Textové editory
Internet
3. ročník
Textové editory
4. ročník
Textové editory
5. ročník
Textové editory
Fyzika
6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Gravitační síla
Kritéria hodnocení
• procvičí si a upevní dovednost správného pravopisu, prohloubí si znalosti z nauky o slově
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník

4. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zopakuje si a prohloubí znalosti z učiva tvaroslovného

Ohebné slovní druhy- podstatná jména, přídavná jména,zájmena,
číslovky, slovesa.

• zvládne přiměřeně ke své úrovni pravopis slovotvorný, lexikální a
syntaktický
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Komunikace

6. ročník

Mýty,báje,pověsti,

Internet

Dějepis
7. ročník
Vrcholný středověk
Zeměpis
6. ročník
Světadíly, oceány
Kritéria hodnocení
• zopakuje si a prohloubí znalosti z učiva tvaroslovného
• zvládne přiměřeně ke své úrovni pravopis slovotvorný, lexikální a syntaktický

5. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost poznávat a
správně užívat větné členy
• upevní si pravidla správného užívání přímé řeči

Základní větné členy,věta jednoduchá,souvětí, řeč přímá a nepřímá.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Kreativita

Starověk

Komunikace
Kritéria hodnocení
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost poznávat a správně užívat větné členy
• upevní si pravidla správného užívání přímé řeči

6. Vypravování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost poznávat a
správně užívat větné členy
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu

Jednoduché vypravování a sestavování osnovy,slovesné tvary
v přítomném čase, přímá řeč.

• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Fyzika

Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník
Vrcholný středověk
Výchova k občanství
Život mezi lidmi

6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
8. ročník
Tepelné jevy.
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník
Kritéria hodnocení
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost poznávat a správně užívat větné členy
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni

7. Popis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu

Popis a jeho funkce,popis předmětu, osoby, popis dějový, popis
pracovního postupu.

• zdokonaluje se v získávání informací
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Kreativita

8. ročník

Vrcholný středověk
Fyzika

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Charakteristika
Anglický jazyk

8. ročník

6. ročník

Tepelné jevy.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Out shopping

Přírodopis

Kulturní diference

7. ročník

Multikulturalita

A trip to the ZOO
Informační a komunikační technologie

Biologie rostlin

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
Textové editory

Biologie živočichů

5. ročník
Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
4. ročník
Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
3. ročník
Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
Textové editory
4. ročník
Textové editory
5. ročník
Textové editory
Fyzika
6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Tepelné jevy.
Výchova ke zdraví
6. ročník
Mimořádné situace
Kritéria hodnocení
• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu
• zdokonaluje se v získávání informací
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník

8. Popis a vypravování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu

Prolínání a propojování popisu a vypravování. Příběh často zahrnuje
popisy postav, věcí a prostředí, popis bývá obohacen vypravováním
o nějaké příhodě spojené s tím, co popisujeme.

• zdokonaluje se v získávání informací
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Jiné světy - fantasy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Mezilidské vztahy

Internet

Komunikace

Přírodopis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

7. ročník

Lidské vztahy

Biologie živočichů

Multikulturalita

Zeměpis

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Světadíly, oceány, makroregiony
světa

Ekosystémy
Kritéria hodnocení

• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu
• zdokonaluje se v získávání informací
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu

9. Práce s informacemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se v získávání informací

Výpisky a výtah, encyklopedická hesla, reklamní a propagační texty.

• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
• učí se chápat podstatu umění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Majetek a bohatství
8. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Zapojení do lidské spolupráce
Přírodopis
7. ročník
Biologie rostlin
Zeměpis
6. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
7. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova
Užité práce dekorativní a prostorové

Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se v získávání informací
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
• učí se chápat podstatu umění
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník

10. Pohádky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru

České pohádky, pohádky ze světa, ve škole fantazie.
Obsah, tematika.

• rozumí probraným literárním pojmům
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

Poznávání lidí

6. ročník

Mezilidské vztahy

6. ročník

Domov a rodina

Zvuková stránka jazyka
8. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Tvarosloví
Nestárnoucí literatura
Matematika
Slovní úlohy.
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Kritéria hodnocení
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění

11. Mýty,báje,pověsti,
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevní si pravidla správného užívání přímé řeči
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru

Základní charakteristika, ukázky, české motivy.
Zaměření -Karel Jaromír Erben - Kytice
Obsah, tematika.

• rozumí probraným literárním pojmům
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

6. ročník

6. ročník

Rok v jeho proměnách

Objevujeme Evropu a svět

Tvarosloví

Domov a rodina

Jsme Evropané

8. ročník

7. ročník

Tvarosloví

Kultura a její rozvíjení

Dějepis
7. ročník
Raný středověk
6. ročník
Starověk
Antické Řecko
Antický Řím
Výchova k občanství
7. ročník
Život mezi lidmi
6. ročník
Naše vlast, státní symboly
Obec, region,země
Hudební výchova
Instrumentální činnosti
Výtvarná výchova
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Kritéria hodnocení
• upevní si pravidla správného užívání přímé řeči
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni

12. Toulky, cesty, putování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se v získávání informací

Cestopisná próza i poezie.
Literání žánr ukázky, jazykové prostředky.

• reprodukuje text umělecké literatury, obsah, základní myšlenky
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Český jazyk a literatura

Vztah člověka k prostředí

6. ročník

Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

7. ročník

6. ročník

8. ročník

Rok v jeho proměnách

Obyvatelstvo světa

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Úvaha
Výchova k občanství

Krajinná sféra - přírodní sféra

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Světadíly, oceány

Vztah příroda a společnost

Přírodní prostředí
Hudební výchova

9. ročník

Poslechové činnosti

Obyvatelstvo světa

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se v získávání informací
• reprodukuje text umělecké literatury, obsah, základní myšlenky
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům

13. Odvaha a dobrodružství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu
• zdokonaluje se v získávání informací

Dobrodružná próza,identifikace.
Motivace děje, charakteristika postav.
Rozvoj představivosti, empatického prožívání, etické hodnocení
situace.

• reprodukuje text umělecké literatury, obsah, základní myšlenky
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
• učí se chápat podstatu umění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Hudební výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník

Rozvoj schopností poznávání

Život mezi lidmi

Poznávání lidí

Kultura a její rozvíjení

6. ročník
Poslechové činnosti
8. ročník
Poslechové činnosti

Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu
• zdokonaluje se v získávání informací
• reprodukuje text umělecké literatury, obsah, základní myšlenky
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
• učí se chápat podstatu umění
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Učební osnovy
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník

14. Svět lidí a svět zvířat
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevní si pravidla správného užívání přímé řeči

Bajka, alegorické postavy zvířat.
Moderní pohádka.
Próza - hlavní postavy, doba, místo děje.
Poezie - metrum, rým.

• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu
• zdokonaluje se v získávání informací
• reprodukuje text umělecké literatury, obsah, základní myšlenky
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Hudební výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Biologie živočichů

Vokální činnosti

Zeměpis

Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

8. ročník
Vokální činnsoti

6. ročník

Poslechové činnosti

Krajinná sféra - přírodní sféra

Ekosystémy
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• upevní si pravidla správného užívání přímé řeči

• procvičí si a osvojí základní postupy vypravování a popisu
• zdokonaluje se v získávání informací
• reprodukuje text umělecké literatury, obsah, základní myšlenky
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům

15. Dětskýma očima
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru

Poezie.
Próza pro mládež, rozhlasové hry a seriály, pořady pro televizi

• rozumí probraným literárním pojmům
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Mezilidské vztahy

Domov a rodina

6. ročník
My weekend

7. ročník

Komunikace

Kultura a její rozvíjení

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

8. ročník

Občanská společnost a škola

Člověk a dospívání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Zapojení do lidské spolupráce

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník
Kritéria hodnocení
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění

16. Maléry a patálie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu

Próza.
Příběhy - obsah, tematika

• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Psychohygiena

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Rizika ohrožující zdraví

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění

17. Humor v literatuře
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru

Zpřeházené povídky.
Nonsensová poezie.
Lidové skladby, říkadla.
Hravé básně
Pohádka.

• rozumí probraným literárním pojmům
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Kreativita

Člověk a dospívání

Komunikace

Zapojení do lidské spolupráce

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

6. ročník
Kritéria hodnocení
• přiřazuje literární text k probranému literárnímu žánru
• rozumí probraným literárním pojmům
• zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
• formuluje dojmy ze své četby a své názory na ni
• učí se chápat podstatu umění

7. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 4 týdně, P

1. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• prohloubí si znalosti tvaroslovného učiva, týkajícího se především
ohebných slovních druhů

Podstatná jména - procvičování probraného učiva, skloňování
vlastních jmen, tvary některých podstatných jmen označujících části
těla, psaní víceslovných vlastních názvů.
Přídavná jména - procvičování probraného učiva, jmenné tvary
přídavných jmen.
Zájmena - procvičování probraného učiva, skloňování a užívání
vztažných zájmen.
Číslovky - procvičování probraného učiva.
Slovesa - procvičování probraného učiva, obtížnější slovesné tvary,
přítomné tvary sloves typu krýt, kupovat, psát, dokázat, plakat,
3. osoby množného čísla a tvary rozkazovacího způsobu sloves typu
prosit, trpět, sázet.
Příčestí činné sloves typu tisknout, minout, začít, infinitiv sloves typu
péci, moci, slovesný rod trpný a činný.
Příslovce - tvoření příslovcí, stupňování příslovcí.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Komunikace

Vypravování

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

přesahy z učebních bloků:

Popis
Přírodopis
Biologie živočichů

Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• prohloubí si znalosti tvaroslovného učiva, týkajícího se především ohebných slovních druhů

2. Pravopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými
příručkami
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk

Pravopis i/y, í/ý, předpony s- a z-, psaní souhláskových skupin,
souhrná cvičení.

• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• prohloubí si znalosti tvaroslovného učiva, týkajícího se především
ohebných slovních druhů
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Biologie živočichů
Zeměpis

Komunikace

Země jako vesmírné těleso
Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými příručkami
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• prohloubí si znalosti tvaroslovného učiva, týkajícího se především ohebných slovních druhů

3. Nauka o slově
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými
příručkami
• prohloubí si znalosti týkající se nauky o slově

Význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma,
antonyma, homonyma, odborné názvy, opakování.
Slovní zásoba a tvoření slov.
Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování.
Odvozování, skládání, zkracování, přejímání slov.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Komunikace

7. ročník

Práce s informacemi

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Let´s do something

Výklad

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Something to eat ?

8. ročník

Matematika

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodopis
7. ročník

8. ročník
Výrazy.

Biologie rostlin

Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.
Plyny.
Světelné jevy.
6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.

Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými příručkami
• prohloubí si znalosti týkající se nauky o slově

4. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité
typy syntaktických struktur

Skladba - stavba větná.
Věty s podmětem a věty bez podmětu.
Větné ekvivalenty, druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce.
Přísudek - vedlejší věta přísudková.
Podmět - vedlejší věta podmětná.
Předmět - vedlejší věta předmětná
Příslovečné určení - druhy, vedlejší věty příslovečné
Přívlastek - shodný, neshodný, postupně rozvíjející
a několikanásobný, vedlejší věta přívlastková, přívlastek těsný
a volný.
Doplněk - vedlejší věta doplňková.
Opakování o stavbě větné.
Tvoření vět.
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Kreativita

Práce s informacemi
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Anglický jazyk

Komunikace

Bonfire night
Dějepis
6. ročník
Starověk
7. ročník
Vrcholný středověk
Výchova k občanství
Život mezi lidmi
Přírodopis
Biologie živočichů
Kritéria hodnocení
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité typy syntaktických struktur

5. Vypravování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,popis a
charakteristiku, popis pracovního postupu, líčení, životopis
• chápe literární text jako zdroj informací a prožitků

Vypravování - působivost, rozhovory mezi postavami, záznamy
myšlenek a úvah, napětí.
Základní části vypravování:
úvod
zápletka
zauzlení
vyvrcholení
rozuzlení

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Poznávání lidí

7. ročník

Humor v literatuře

Tvarosloví
Anglický jazyk

Kreativita
Mezilidské vztahy

Welcome back

Komunikace

A day with friends
Let´s do something

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Out and about

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Fyzika

Lidské vztahy

7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Pohyb těles.

Vztah člověka k prostředí

Síly a jejich vlastnosti.
Kapaliny.
6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

7. ročník
Kritéria hodnocení
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování,popis a charakteristiku, popis
pracovního postupu, líčení, životopis
• chápe literární text jako zdroj informací a prožitků

6. Popis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk

Popis - návody a popisy pracovního postupu
Umělecký popis - líčení
Popis osoby a charakteristika
Popis osoby v umělecké literatuře

• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,popis a
charakteristiku, popis pracovního postupu, líčení, životopis
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

O přátelství a lásce
Anglický jazyk

Poznávání lidí
Kreativita

Tvarosloví
Fyzika

Let´s do something
Výchova k občanství

Mezilidské vztahy
Komunikace

8. ročník
Tepelné jevy.

Život mezi lidmi

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Zeměpis
Krajinná sféra - přírodní sféra

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kritéria hodnocení
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování,popis a charakteristiku, popis
pracovního postupu, líčení, životopis

7. Životopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk

Souvislý životopis.
Strukturovaný životopis.

• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,popis a
charakteristiku, popis pracovního postupu, líčení, životopis
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

7. ročník

Kreativita

Práce s informacemi

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Literatura a fantazie

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Anglický jazyk

Sebepoznání a sebepojetí

Let´s do something

Seberegulace a sebeorganizace

Výchova k občanství

Psychohygiena

Život mezi lidmi

Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk

• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování,popis a charakteristiku, popis
pracovního postupu, líčení, životopis

8. Práce s informacemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými
příručkami
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk

Informace, tabulky, obrazce, schémata.

• rozumí některým termínům vztahujícím se k struktuře literárního
díla
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

7. ročník

Internet

Nauka o slově

Práce s informacemi

Skladba

Dějepis

Občan, občanská společnost a stát

Životopis
Vrcholný středověk

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fyzika
8. ročník

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tepelné jevy.

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými příručkami
• upevňuje si schopnost užívat spisovný jazyk
• rozumí některým termínům vztahujícím se k struktuře literárního díla

9. Literatura a fantazie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
• rozumí některým termínům vztahujícím se k struktuře literárního
díla

Hra se slovy- poezie.
Próza, pohádka, bajka.
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Biologie živočichů

Životopis

Zeměpis

Kreativita
Komunikace

8. ročník

Systém přírodní sféry na planetární
úrovni

Hodnoty, postoje, praktická etika

Referát a recenze
Matematika
7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Celá čísla

Lidské vztahy

Výchova ke zdraví

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

6. ročník

Vztah člověka k prostředí

Zdravý způsob života
Kritéria hodnocení
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
• rozumí některým termínům vztahujícím se k struktuře literárního díla

10. O přátelství a lásce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe literární text jako zdroj informací a prožitků
• rozumí některým termínům vztahujícím se k struktuře literárního
díla
• na základě návštevy divadelního představení dokáže sdělit své
dojmy

Básnické obrazy, lidová slovesnost, kramářské písně.
Drama.
Poezie, verš, rým,sloka.
Příběhy vyvolávající dojetí.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Kreativita

7. ročník

Vrcholný středověk
Přírodopis

Hodnoty, postoje, praktická etika
Mezilidské vztahy

Popis
Anglický jazyk

Biologie živočichů

Welcome back
Fyzika

Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kapaliny.
Světelné jevy.

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

6. ročník
Látka a těleso.
Gravitační síla
Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života
Kritéria hodnocení
• chápe literární text jako zdroj informací a prožitků
• rozumí některým termínům vztahujícím se k struktuře literárního díla
• na základě návštevy divadelního představení dokáže sdělit své dojmy

11. Staré příběhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních literárních pojmech

Báje, mýty, pověsti, pohádky, bajky.
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Dějepis

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

6. ročník

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

6. ročník

Starověk

Antické Řecko

Antické Řecko

7. ročník

7. ročník

Vnímání autora mediálních sdělení

Pozdní středověk

Vrcholný středověk

Fungování a vliv médií ve společnosti

Přírodopis

Pozdní středověk

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

Základy ekologie

Kultura a její rozvíjení

Výchova ke zdraví

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Kreativita

Mimořádné situace

Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Kritéria hodnocení
• orientuje se v základních literárních pojmech

12. Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe literární text jako zdroj informací a prožitků

Tvorba pro děti.
Dobrodružná literatura.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Mezilidské vztahy

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Životopis

Skladba

Informační a komunikační technologie

Psychohygiena
Kreativita

8. ročník
Charakteristika

Internet

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výchova k občanství

Hodnoty, postoje, praktická etika

Dějepis
7. ročník

Život mezi lidmi

Raný středověk

Přírodopis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Biologie živočichů

Hudební výchova
Poslechové činnosti

Zeměpis

Objevujeme Evropu a svět

Světadíly, oceány, makroregiony
světa

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

8. ročník
Poslechové činnosti

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• chápe literární text jako zdroj informací a prožitků
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5.1.1 Český jazyk a literatura

7. ročník

13. Humor v literatuře
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních literárních pojmech
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku

Písně.
Pohádky.
Příběhy.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník

Život mezi lidmi

Vypravování

8. ročník

Kreativita

Přírodopis

Zapojení do lidské spolupráce

Poznávání lidí

9. ročník

Zeměpis

Mezilidské vztahy

Základy ekologie

Vztah příroda a společnost

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Hudební výchova
7. ročník
Poslechové činnosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Multikulturalita

Poslechové činnosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Vnímání autora mediálních sdělení

Poslechové činnosti
Výtvarná výchova
7. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Kritéria hodnocení
• orientuje se v základních literárních pojmech
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

8. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 4 týdně, P

1. Čeština jako jeden ze slovanských jazyků
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevní si schopnost užívat spisovný jazyk v souladu s dosažením
specifických komunikačních cílů
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými
příručkami

Útvary českého jazyka a jazyková kultura.
Praslovanština.
Slovanské jazyky - západoslovanské, východoslovanské,
jihoslovanské.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Výchova k občanství

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Naše vlast, státní symboly
7. ročník
Kultura a její rozvíjení
Zeměpis
8. ročník
Obyvatelstvo světa
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5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Kritéria hodnocení
• upevní si schopnost užívat spisovný jazyk v souladu s dosažením specifických komunikačních cílů
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými příručkami

2. Nauka o slově
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými
příručkami
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití

Slovní zásoba.
Tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování.
Víceslovná pojmenování.
Slova cizího původu.

• prohloubí si znalosti týkající se nauky o slově, zaměří se nejen na
stránku formální, ale i na stránku významovou
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Mezilidské vztahy
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Člověk hledající sám sebe
Přírodopis
7. ročník
Biologie živočichů
Zeměpis
8. ročník
Vztah příroda a společnost

Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se v dovednostech pracovat s různými jazykovými příručkami
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• prohloubí si znalosti týkající se nauky o slově, zaměří se nejen na stránku formální, ale i na stránku významovou

3. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• zopakuje si a prohloubí znalosti tvaroslovného učiva, naučí se
vědomě užívat spisovných tvarů ve vhodných komunikačních
situacích
• užívá s porozuměním ve správných tvarech přejatá slova

Procvičování slovních druhů.
Kategorie.
Slova přejatá jejich výslovnost a pravopis, skloňování.
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5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

8. ročník

Kreativita

Pohádky

Mezilidské vztahy

Mýty,báje,pověsti,

What was happening
Fyzika

Dějepis

Komunikace

7. ročník

8. ročník

Kooperace a kompetice

Síly a jejich vlastnosti.

Období 2.pol.17.st.-18.st.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Kapaliny.

9. ročník

Plyny.

Moderní doba přelom 20.st.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Světelné jevy.

Fyzika

Lidské vztahy

6. ročník
Fyzikální veličiny.

6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Elektrické vlastnosti látek.

Látka a těleso.

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodopis

Magnetismus.

Vztah člověka k prostředí

Gravitační síla

7. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů
8. ročník
Biologie člověka
Zeměpis
6. ročník
Země jako vesmírné těleso

Kritéria hodnocení
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• zopakuje si a prohloubí znalosti tvaroslovného učiva, naučí se vědomě užívat spisovných tvarů ve vhodných komunikačních situacích
• užívá s porozuměním ve správných tvarech přejatá slova

4. Skladba - stavba větná
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité
typy syntaktických struktur, problematika souvětí souřadného

Zápor mluvnický, větný, členský, slovní, dvojí zápor.
Shoda, řízenost, slabá závislost / přimykání/.
Přívlastek těsný, volný, postupně rozvíjející, několikanásobný.
Významový poměr mezi slořkami několikanásobného větného členu
- slučovací, stupňovací,odporovací, vylučovací, důsledkový.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Kreativita

Antické Řecko

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
Vrcholný středověk
Výchova k občanství
6. ročník
Rok v jeho proměnách
Obec, region,země
Přírodní prostředí
Přírodopis
7. ročník
Biologie živočichů
Zeměpis
Krajinná sféra - přírodní sféra
9. ročník
Místní region
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5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Kritéria hodnocení
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité typy syntaktických struktur, problematika souvětí souřadného

5. Skladba - stavba textová
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití

Větná stavba.
Souvětí souřadné a podřadné, významový poměr mezi větami
hlavními.

• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité
typy syntaktických struktur, problematika souvětí souřadného
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Kreativita

Pravěk
Antické Řecko

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

7. ročník

Základní podmínky života

Vrcholný středověk

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství
6. ročník
Přírodní prostředí
7. ročník
Kultura a její rozvíjení
Přírodopis
Biologie živočichů
Zeměpis
8. ročník
Vztah příroda a společnost
Přírodopisné praktikum
9. ročník
Člověk poznává Zemi
Globální problémy lidstva
Odpady a jejich recyklace

Kritéria hodnocení
• procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití
• prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité typy syntaktických struktur, problematika souvětí souřadného

6. Charakteristika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát,
recenzi, úvahu a některé administrativní žánry
• rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace

Charakteristika literání postavy.
Charakteristika přímá a nepřímá, vnitřní a vnější.
Přirovnání.

• interpretace charakteristiky literárního hrdiny, tvorba
charakteristiky vlastní
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Poznávání lidí
Hodnoty, postoje, praktická etika

Popis

8. ročník
Free time

7. ročník
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
Dějepis
Vrcholný středověk
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Kritéria hodnocení
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát, recenzi, úvahu a
některé administrativní žánry
• rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace
• interpretace charakteristiky literárního hrdiny, tvorba charakteristiky vlastní

7. Výklad
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát,
recenzi, úvahu a některé administrativní žánry
• uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu

Výklad - slohový útvar mluvený i psaný, užívaný v odborné oblasti.
Soustavné poučení o nějakém faktu.
Základní rysy - přesnost, jasnost, přehlednost
odborné termíny
složitější větná stavba

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Kreativita

Dějepis

Fyzika

Magnetismus.

Síly a jejich vlastnosti.

Kulturní diference

Práce a energie.

Přírodopis

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Gravitační síla
8. ročník

Světelné jevy.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.

7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Fungování a vliv médií ve společnosti

6. ročník

Zrození moderní doby

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Kapaliny.
Plyny.

8. ročník

Občan, občanská společnost a stát

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení

Fyzika

Práce s informacemi

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Vztah člověka k prostředí

Nauka o slově

9. ročník

Komunikace

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

7. ročník

Internet

Tepelné jevy.

6. ročník
Obecná biologie
7. ročník
Biologie živočichů
Přírodopisné praktikum
9. ročník
Globální problémy lidstva
Odpady a jejich recyklace

Kritéria hodnocení
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát, recenzi, úvahu a
některé administrativní žánry
• uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu

8. Referát a recenze
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát,
recenzi, úvahu a některé administrativní žánry
• formuluje hlavní myšlenky jednoduchého textu

Referát - souhrnná zpráva o určitém díle z oblasti kultury nebo vědy.
přesně a výstižně shrnuje důležité rysy.
Recenze - informace o díle a jeho hodnocení.

• uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Kreativita

8. ročník

Literatura a fantazie

Užité práce dekorativní a prostorové

8. ročník

Mezilidské vztahy

Jiné světy - fantasy

Komunikace

Informační a komunikační technologie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

7. ročník
Internet

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát, recenzi, úvahu a
některé administrativní žánry
• formuluje hlavní myšlenky jednoduchého textu
• uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu

9. Úvaha
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát,
recenzi, úvahu a některé administrativní žánry
• vyjadřuje své názory, argumentuje, umí naslouchat

Úvaha - přemýšlení, vyjádření vlastního názoru, vysvětlení
a hodnocení důvodů pro zaujetí určitého stanoviska.
Principy úvahy - uvažování, přemýšlení, zdůvodňování
a argumentace.
Posuzování jevů z nového zorného úhlu.
Příklad zhuštěné úvahy - aforismus a přísloví.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Kreativita

6. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Toulky, cesty, putování

7. ročník
Kapaliny.

Výchova k občanství

Mezilidské vztahy
Komunikace

8. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Člověk a dospívání
Člověk hledající společenství

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Lidské vztahy

Vztah příroda a společnost

Kulturní diference
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení

• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / charakteristika, výklad, referát, recenzi, úvahu a
některé administrativní žánry
• vyjadřuje své názory, argumentuje, umí naslouchat
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník

10. Některé důležité písemnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se vhodným způsobem komunikovat a sestavovat základní
útvary administrativního stylu

Přihláška.
Objednávka.
Pozvánka.
Žádost.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Kreativita

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Sportovní hry

Mezilidské vztahy
Komunikace

Nohejbal

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• učí se vhodným způsobem komunikovat a sestavovat základní útvary administrativního stylu

11. Nestárnoucí literatura
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru

Druhy textů:
Epické žánry - biblické příběhy, rytířský román.
Lyrické žánry - čínská a japonská poezie, středověká lyrika, lidová
slovesnost.
Lyricko-epické žánry - balada, epitaf.
Dramatické žánry - antická komedie, dramatická adaptace pohádky,
monolog, dialog.
Literatura faktu -didaktika.
Bajky.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Pohádky
Dějepis

Kreativita
Mezilidské vztahy

Starověk
Antické Řecko

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník

12. Literatura 19. století
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru
• uvádí některá díla či obecně známé náměty ze světové literatury a
z české literatury

Literární směry - realismus, romantismus.
Slavík a růže v poezii a v próze.
Lidová slovesnost v díle K.J. Erbena.
Tvorba B. Němcové.
Karel Havlíček Borovský - epigramy, satirické básně.
Básně J.V. Sládka.
Petr Bezruč - Slezské písně.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Výchova k občanství

Matematika

8. ročník

8. ročník

Zapojení do lidské spolupráce

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Lidské vztahy

Slovní úlohy.
Základy statistiky

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Vztah příroda a společnost

Etnický původ
Multikulturalita
Kulturní diference
Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru

• uvádí některá díla či obecně známé náměty ze světové literatury a z české literatury

13. Smutky, strasti, svízele
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu

Indická pohádka.
Odraz války v poezii a v próze.
Próza a poezie s problematikou - náctiletých

• přiřazuje literární text k literárnímu žánru
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Dějepis

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

8. ročník

8. ročník

Zrození moderní doby

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Období 2.pol.17.st.-18.st.

Výchova k občanství
Člověk a dospívání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Člověk hledající společenství

Rozvoj schopností poznávání

Člověk hledající sám sebe

Sebepoznání a sebepojetí

Přírodopis

Kreativita

Biologie člověka

Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru

14. Humor v literatuře
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru

Šibal-džentlmen jako součást vypravování.
Osudy pravěčí rodiny v umělecké literatuře.
Poetismus, proletářská poezie, surrealismus.
Laskavý humor Betty Mc. Donaldové.
Úvahy a povídky o zvířatech.
Literární a technický scénář.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Hudební výchova

Mezilidské vztahy

7. ročník

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Život mezi lidmi

Poslechové činnosti

8. ročník

Kreativita

8. ročník

Komunikace

Člověk a dospívání

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Člověk hledající společenství
Člověk hledající sám sebe

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Člověk a předpoklady soužití

Lidské vztahy

Přírodopis

Multikulturalita

Instrumentální činnosti
9. ročník
Opakování učiva z předchozích
ročníků.
Poslechové činnosti

7. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Biologie živočichů
Zeměpis

Objevujeme Evropu a svět

8. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vztah příroda a společnost

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru

15. Chvála jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• formuluje hlavní myšlenky jednoduchého textu
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru
• uvádí některá díla či obecně známé náměty ze světové literatury a
z české literatury

Přísloví.
Umění aforismu.
Werichova úsporná pohádka.
Jazykový experiment Zdeňka Svěráka.
Osvobozené divadlo.
Divadlo Semafor
Hra, fantazie v poezii.
Prokletí básníci.
Pohlazení Františka Nepila.
Zvukomalba v Hrubínových verších.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.1 Český jazyk a literatura

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Kreativita

Člověk a dospívání

Poznávání lidí

Člověk hledající společenství

Mezilidské vztahy

Člověk hledající sám sebe

Komunikace

Člověk a předpoklady soužití

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Zapojení do lidské spolupráce

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kritéria hodnocení
• formuluje hlavní myšlenky jednoduchého textu
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru
• uvádí některá díla či obecně známé náměty ze světové literatury a z české literatury

16. Jiné světy - fantasy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• formuluje hlavní myšlenky jednoduchého textu

Vědecko-fantastická literatura -též sci-fi.
Fantasy literatura.
Texty vztahující se k mytickým a pověsťovým tématům.

• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru
• uvádí některá díla či obecně známé náměty ze světové literatury a
z české literatury
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Kreativita

6. ročník

Zapojení do lidské spolupráce

Popis a vypravování

Zeměpis

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník
Referát a recenze

Vztah příroda a společnost

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• formuluje hlavní myšlenky jednoduchého textu
• má přehled o vybraných literárních druzích a žánrech
• orientuje se ve struktuře jednoduchého literárního textu
• přiřazuje literární text k literárnímu žánru
• uvádí některá díla či obecně známé náměty ze světové literatury a z české literatury

9. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 4 týdně, P

1. Obecné poučení o jazyce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Původ a základy vývoje češtiny.
Jazyky slovanské, vývoj českého jazyka,útvary českého jazyka.

• pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Období 2.pol.17.st.-18.st.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Kritéria hodnocení
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

• pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
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9. ročník

2. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
• pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
• umí užívat frekventovaná přejatá slova

Slovo a sousloví, věcné významy slov.
rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby.
Významové vztahy mezi slovy - synonyma, homonyma, antonyma.
Rozvrstvení slovní zásoby, odborné názvy, slova domácí a cizí.
Stavba slova.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

7. ročník

Komunikace

Internet

Kreativita

Práce s informacemi

Plyny.
Světelné jevy.

Výchova k občanství

Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník
Fyzikální veličiny.

Svět a Evropa

Elektrické vlastnosti látek.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Magnetismus.
Gravitační síla

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník
Práce a energie.

Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení

• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
• pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
• umí užívat frekventovaná přejatá slova

3. Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
• umí užívat frekventovaná přejatá slova
• rozšiřuje si znalost skloňování podstatných jmen obecných i
vlastních
• používá správně tvary slovních druhů

Slovní druhy - slova ohebná a neohebná.
Podstatná jména - druhy, mluvnické kategorie jmen.
Přídavná jména - druhy, stupňování, mluvnické významy.
Zájmena a číslovky - druhy, skloňování.
Slovesa a jejich mluvnické významy, tvary slovesa být, přechodníky.
Příslovce - druhy a stupňování.
Předložky a spojky.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Komunikace

Naše vlast, státní symboly
9. ročník

Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Svět a Evropa
Přírodopis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

7. ročník
Biologie živočichů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
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9. ročník
Kritéria hodnocení
• pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
• umí užívat frekventovaná přejatá slova
• rozšiřuje si znalost skloňování podstatných jmen obecných i vlastních
• používá správně tvary slovních druhů

4. Skladba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určuje druhy souvětí

Stavba věty a souvětí.
Věty podle postoje mluvčího.
Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty.
Mluvnický zápor.
skladební dvojice.
Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá.
Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět.
Významový poměr mezi souřadně spojenými větnými členy
a vedlejšími větami.
Řeč přímá a nepřímá.
Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná.
Pořádek slov v české větě.

• postupně zvládá pravopisné jevy v souvětí
• zvládá výstavbu souvislého textu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Mezilidské vztahy

9. ročník

Smysl společenství

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Zeměpis

Kreativita

Atomy a záření.
Astronomie.

Vztah příroda a společnost

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• určuje druhy souvětí
• postupně zvládá pravopisné jevy v souvětí
• zvládá výstavbu souvislého textu

5. Pravopis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební.
Vlastní jména

• umí užívat frekventovaná přejatá slova
• používá správně tvary slovních druhů
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu
textu
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

9. ročník

Kreativita

Svět a Evropa

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Přírodopis
Základy ekologie
Zeměpis
Česká republika
Přírodopisné praktikum
Člověk poznává Zemi
Odpady a jejich recyklace

Kritéria hodnocení
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
• umí užívat frekventovaná přejatá slova
• používá správně tvary slovních druhů
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu

6. Vypravování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do diskuse a využívá zásad komunikace a pravidel
dialogu
• odlišuje spisovný a nespisovný projev

Vypravování v běžné komunikaci.
Příklady vypravování v umělecké oblasti.
Témata samostatných projevů.

• chápe roli mluvčího a posluchače
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,
popis,charakteristika, tiskopisy a životopis, výklad, výtah, úvaha,
proslov, diskuse, publicistické útvary/
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Mezilidské vztahy
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Internet
Dějepis

8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.

Druhá světová válka
Výchova k občanství
6. ročník
Obec, region,země

9. ročník
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Astronomie.

Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Kritéria hodnocení
• zapojuje se do diskuse a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
• odlišuje spisovný a nespisovný projev
• chápe roli mluvčího a posluchače
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování, popis,charakteristika, tiskopisy a
životopis, výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary/
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9. ročník

7. Popis a charakteristika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odlišuje spisovný a nespisovný projev

Popis předmětu, popis děje - včetně pracovního postupu, popis
uměleckého díla, subjektivně zabarvený popis -líčení.
Charakteristika vnitřní a vnější. Povaha, schopnosti zájmy.

• zvládá výstavbu souvislého textu
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu
textu
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,
popis,charakteristika, tiskopisy a životopis, výklad, výtah, úvaha,
proslov, diskuse, publicistické útvary/
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Přírodopis

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Poznávání lidí
Kooperace a kompetice

6. ročník

8. ročník

Rok v jeho proměnách
Přírodopis

Strunatci
Fyzika

7. ročník

9. ročník

Biologie živočichů

Elektrický proud v polovodičích.

Pracovní výchova

Atomy a záření.
Astronomie.

Samostatná tvořivá práce
Kritéria hodnocení
• odlišuje spisovný a nespisovný projev
• zvládá výstavbu souvislého textu
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu

• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování, popis,charakteristika, tiskopisy a
životopis, výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary/

8. Tiskopisy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá výstavbu souvislého textu

Formulář profesního životopisu, životopis.

• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu
textu
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,
popis,charakteristika, tiskopisy a životopis, výklad, výtah, úvaha,
proslov, diskuse, publicistické útvary/
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Výchova ke zdraví

Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

9. ročník

6. ročník

Textové editory
Výchova k občanství

Sexuální výchova
Fyzika

Občanská společnost

9. ročník
Elektrický proud v polovodičích.

Kritéria hodnocení
• zvládá výstavbu souvislého textu
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování, popis,charakteristika, tiskopisy a
životopis, výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary/
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9. ročník

9. Výklad a výtah
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá výstavbu souvislého textu

Shrnutí a prohloubení znalostí.
Srovnávání textů.Témata samostatných projevů.

• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu
textu
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,
popis,charakteristika, tiskopisy a životopis, výklad, výtah, úvaha,
proslov, diskuse, publicistické útvary/
• na základě internetových zdrojů vypracuje určitý úkol
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Kreativita

7. ročník

Starověk

Plyny.

Zeměpis

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

6. ročník
Fyzikální veličiny.

Země jako vesmírné těleso

9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Astronomie.
Kritéria hodnocení
• zvládá výstavbu souvislého textu
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování, popis,charakteristika, tiskopisy a
životopis, výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary/
• na základě internetových zdrojů vypracuje určitý úkol

10. Úvaha
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění

Shrnutí a prohloubení znalostí.Témata samostatných projevů.

• vyjadřuje své zážitky, názory, nálady
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,
popis,charakteristika, tiskopisy a životopis, výklad, výtah, úvaha,
proslov, diskuse, publicistické útvary/
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Fyzika

Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika

9. ročník
Svět a ČSR 1918-1938
Výchova k občanství
Občanská společnost

6. ročník
Magnetismus.
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.
9. ročník
Elektrodynamika.
Atomy a záření.
Astronomie.

Kritéria hodnocení
• zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění
• vyjadřuje své zážitky, názory, nálady
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování, popis,charakteristika, tiskopisy a
životopis, výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary/
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5.1.1 Český jazyk a literatura

9. ročník

11. Proslov a diskuse
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odlišuje spisovný a nespisovný projev

Diskuse.
Témata samostatně vedené diskuse.
Užívání specifických obratů.
Shrnutí a prohloubení znalostí.

• chápe roli mluvčího a posluchače
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,
popis,charakteristika, tiskopisy a životopis, výklad, výtah, úvaha,
proslov, diskuse, publicistické útvary/
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Fyzika

Poznávání lidí

9. ročník

9. ročník

Mezilidské vztahy

Smysl společenství

Elektrodynamika.

Komunikace

Občanská společnost

Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Astronomie.

Kulturní diference
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• odlišuje spisovný a nespisovný projev
• chápe roli mluvčího a posluchače

• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování, popis,charakteristika, tiskopisy a
životopis, výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary/
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situace

12. Publicistické útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své zážitky, názory, nálady
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu
textu
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření
různých verbálních komunikátů / vypravování,
popis,charakteristika, tiskopisy a životopis, výklad, výtah, úvaha,
proslov, diskuse, publicistické útvary/

Zpravodajské útvary.
Úvahové útvary.
Přechodné útvary
Souhrné poučení o slohu.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
Chvála vypravěčství
Výchova k občanství
Občanská společnost

Kritéria hodnocení
• vyjadřuje své zážitky, názory, nálady
• zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu
• v rámci slohové a komunikační výchovy se zaměří na tvoření různých verbálních komunikátů / vypravování, popis,charakteristika, tiskopisy a
životopis, výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary/
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5.1.1 Český jazyk a literatura

9. ročník

13. Chvála vypravěčství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení

Literatura, fikce, skutečnost.
Epika - řeč autora, řeč postav.
Pohádky pro dospělé
Detektivní žánr.
Významní autoři povídek, novel, romanet.

• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s
dostupnými informačními zdroji
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
• zformuluje alespoň tři důvody, proč se mu určitá kniha nelíbila
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

9. ročník

Svět a ČSR 1918-1938
Druhá světová válka

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Publicistické útvary
Dějepis

Výchova k občanství

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Moderní doba přelom 20.st.

Občanská společnost

Svět a ČSR 1918-1938
Druhá světová válka
Výtvarná výchova
Užité práce dekorativní a prostorové

Kritéria hodnocení
• projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení
• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
• zformuluje alespoň tři důvody, proč se mu určitá kniha nelíbila

14. Příběhy naruby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o významných představitelích české a světové
literatury
• projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
• vyhledává informace ke splnění určitého úkolu

Memoáry.
Významní romanopisci.
Filmový scénář.
Hlavní vývojové období v české a světové literatuře.
Legendy českého divadla 20. století - bratři Čapkové, Osvobozené
divadlo, Semafor, Divadlo Járy Cimrmana.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

9. ročník

Druhá světová válka

Dějiny od pol. 20.st.

Dějiny od pol. 20.st.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Konec 20. století

Konec 20. století
Výtvarná výchova

Výchova k občanství

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Užité práce dekorativní a prostorové

Občanská společnost

Kulturní diference

Občan v právních vztazích
Globální problémy

Kritéria hodnocení
• má přehled o významných představitelích české a světové literatury
• projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
• vyhledává informace ke splnění určitého úkolu
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5.1.1 Český jazyk a literatura

9. ročník

15. Poezie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje své zážitky, názory, nálady

Verš, strofa, rým.
Jazyk básně.
Prvky kompozice.
Žánry a formy, ukázky z tvorby významných básníků.
Písně a písničkáři.
Píseň, motivy, text, verše, kompoziční postupy.
Lyrika, epika, kontrast.

• orientuje se v základních literárních směrech 20. století
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

9. ročník

Poznávání lidí

Svět a ČSR 1918-1938
Výchova k občanství

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Globální problémy
Svět a Evropa

Lidské vztahy

Přírodopis
Základy ekologie
Kritéria hodnocení
• vyjadřuje své zážitky, názory, nálady
• orientuje se v základních literárních směrech 20. století
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

16. Vize a fantazie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních literárních směrech 20. století
• má přehled o významných představitelích české a světové
literatury

Významní autoři.
Neklidné 20. století - 2. světová válka.
Osudy - literatura faktu, biografie, autobiografie.
Literatura hodnotná, konzumní.
Významné osobnosti, nakladatelství, literární časopisy.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

9. ročník

Poznávání lidí

Moderní doba přelom 20.st.

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Konec 20. století

Občan, občanská společnost a stát

Výchova k občanství

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Občan v právních vztazích
Globální problémy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Svět a Evropa

Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• orientuje se v základních literárních směrech 20. století
• má přehled o významných představitelích české a světové literatury
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5.1.2 Anglický jazyk

9. ročník

5.1.2 Anglický jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

3

3

3

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

3

3

3

3

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

Charakteristika předmětu
Anglický jazyk
Charakteristiky vyučovacího předmětu– 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk
Vzdělávací obsah předmětu
- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených
znalostí
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného
jazyka a k práci s nimi
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi,
respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Formy realizace:
Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní),
samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace,
výukové programy na PC, krátkodobé projekty
Příležitostné akce

Časová dotace 3 hodiny týdně, od 6. do 9. ročníku.
Místo realizace v jazykové učebně, ve třídě.

Průřezová témata:
- OSV (Sociální rozvoj)
- EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
- MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ)
- MDV (časopisy)
- EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
- VDO (Občanská společnost a škola)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- žáci propojují získané poznatky do širších celků
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5.1.2 Anglický jazyk

- žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků
- zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup: - kladení vhodných otázek
- umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
- vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve dvojicích
- žáci se učí zvládat sebekontrolu
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
- žáci respektují názory ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vedení žáků k diskusi
- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení
- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
EV - základní podmínky života
- ekosystémy
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS - jsme Evropané
- Evropa a svět
OSV - poznávání lidí
-mezilidské vztahy
MDV – práce s časopisy
- orientace v jednoduchých článcích
MKV - lidské vztahy
- mezilidské vztahy, etnický původ
- princip sociálního smíru a solidarity
VDO - principy demokracie
- občan, společnost, stát
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5.1.2 Anglický jazyk

3. ročník
3 týdně, P

1. Hello
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Seznamuje se s angličtinou

Alphabet.
To be.
Hello.
What´s your name ?
/Základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání, rytmus, větná
melodie /

• Zvládá anglickou abecedu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Mezilidské vztahy

Zvuková stránka jazyka

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• Seznamuje se s angličtinou
• Zvládá anglickou abecedu

2. Classroom
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání

What´s this?
Colours.

• Umí se představit
• je seznámen se zvukovou podobou jazyka
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Poznávání lidí

Zvuková stránka jazyka

Mezilidské vztahy

Popis předmětu

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání
• Umí se představit
• je seznámen se zvukovou podobou jazyka
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5.1.2 Anglický jazyk

3. ročník

3. Pets
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

It´s a ....
Is it a ....?
Yes, it is./ No, it isn´t.

• Rozumí jednoduchým pokynům
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Zvuková stránka jazyka

Kreativita

Mluvené projevy

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Rozumí jednoduchým pokynům

4. Pirates
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Rozumí jednoduchým pokynům

I´m + adjective.
He´s / She´s + adjective.
Are you ...?

• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Rozumí jednoduchým pokynům
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

5. Family
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá anglickou abecedu
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

How many ... have you got ?
I haven´t got ...
This is my ...
Who is this ? It´s ...

• Používá abecední slovník učebnice
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5.1.2 Anglický jazyk

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Zvuková stránka jazyka
4. ročník

Poznávání lidí

Význam slov

Mezilidské vztahy
Komunikace
Kritéria hodnocení
• Zvládá anglickou abecedu
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• Používá abecední slovník učebnice

6. Body
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí jednoduchým pokynům

You´ve got ...
It has got...
Has it got...?
Yes, it has. / No, it hasn´t.

• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• Používá abecední slovník učebnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Kreativita

Zvuková stránka jazyka
4. ročník

Komunikace

Význam slov

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

5. ročník
Jazyk a řeč

Kritéria hodnocení
• Rozumí jednoduchým pokynům
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• Používá abecední slovník učebnice

7. Clothes
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání

Have you got a ... ?
Yes, I have./No, I haven´t.
Whose ... is this ?
It´s Nick´s...

• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Rozumí jednoduchým pokynům
• Používá abecední slovník učebnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Mezilidské vztahy

Zvuková stránka jazyka

Komunikace

Tvarosloví

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
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5.1.2 Anglický jazyk

3. ročník
Kritéria hodnocení
• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Rozumí jednoduchým pokynům
• Používá abecední slovník učebnice

8. Café
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá anglickou abecedu

What do you like ?
I like .../ I don´t like ...
Do you like ...?
Yes, I do. / No, I don´t.

• Rozumí jednoduchým pokynům
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• Používá abecední slovník učebnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Poznávání lidí

Zvuková stránka jazyka

Mezilidské vztahy

Tvarosloví

Komunikace

Pravopis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Kritéria hodnocení
• Zvládá anglickou abecedu
• Rozumí jednoduchým pokynům
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• Používá abecední slovník učebnice

9. Animals
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání

There is / There are ...
a/an

• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• Používá abecední slovník učebnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

3. ročník

Poznávání lidí

Zvuková stránka jazyka
Slovní zásoba a tvoření slov

Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Význam slov
Tvarosloví

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• Používá abecední slovník učebnice
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5.1.2 Anglický jazyk

3. ročník

10. My favourite things
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá anglickou abecedu

Is there ...?
Yes, there is. / No, there isn´t.
Are there ...?
Yes, there are. / No, there aren´t.

• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Rozumí jednoduchým pokynům
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Zvuková stránka jazyka

Mezilidské vztahy

Tvarosloví

Komunikace

Popis předmětu

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Kritéria hodnocení
• Zvládá anglickou abecedu
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Rozumí jednoduchým pokynům

11. Goodbye
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá anglickou abecedu

Revision.

• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání
• Umí se představit
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Zvuková stránka jazyka

Kreativita

Tvarosloví

Poznávání lidí

Mluvené projevy

Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Kritéria hodnocení
• Zvládá anglickou abecedu
• Zvládá základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání
• Umí se představit
• Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• Vyslovuje a čte v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
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5.1.2 Anglický jazyk

4. ročník

4. ročník
3 týdně, P

1. Introduction
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zapojí se do jednoduché konverzace
-umí základní slovní zásobu – pozdravy, seznámení, škola, rodina
-umí tvořit jednoduchou větu
-dokáže o sobě říci základní informaci
-přečte jednoduchou větu se správnou výslovností
-rozumí příkazu, otázce, jednoduchému krátkému textu
-udržuje pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení
-uvědomuje si rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka
-prezentuje jednoduché básničky a písničky
-reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikrodialogy
-řeší jednoduché situace související se seznamováním,se
zahájením a ukončením rozhovoru

Hello! Hi!
English around us.
Colours.
English alphabet.
How are you.
Numbers.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Zvuková stránka jazyka
4. ročník

Mezilidské vztahy

Význam slov

Komunikace

Tvarosloví

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Kritéria hodnocení
• Zapojí se do jednoduché konverzace
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5.1.2 Anglický jazyk

4. ročník

2. My classroom
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zapojí se do jednoduché konverzace

Plural of nouns.
To be /it/ - affirmative, question, negative, short answers.
To be /I/ - affirmative

-umí základní slovní zásobu – pozdravy, seznámení, škola, rodina
-umí tvořit jednoduchou větu
-dokáže o sobě říci základní informaci
-přečte jednoduchou větu se správnou výslovností
-rozumí příkazu, otázce, jednoduchému krátkému textu
-udržuje pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení
-uvědomuje si rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka
-prezentuje jednoduché básničky a písničky
-reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikrodialogy
-řeší jednoduché situace související se seznamováním,se
zahájením a ukončením rozhovoru

• Poskytne jednoduchou informaci
• Doplňuje krátké texty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

Kreativita

Popis

Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• Zapojí se do jednoduché konverzace
• Poskytne jednoduchou informaci
• Doplňuje krátké texty

3. My Family
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zapojí se do jednoduché konverzace
-umí základní slovní zásobu – pozdravy, seznámení, škola, rodina
-umí tvořit jednoduchou větu
-dokáže o sobě říci základní informaci
-přečte jednoduchou větu se správnou výslovností
-rozumí příkazu, otázce, jednoduchému krátkému textu
-udržuje pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení
-uvědomuje si rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka
-prezentuje jednoduché básničky a písničky
-reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikrodialogy
-řeší jednoduché situace související se seznamováním,se
zahájením a ukončením rozhovoru

To be / he, she / - affirmative.
His, her, to be / you /.
Question, negative, short answers, to be /I,you/ - affirmative.

• Poskytne jednoduchou informaci
• Zvládá jednoduché písemné sdělení
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Kreativita

Adresa, pozdrav, blahopřání
4. ročník

Poznávání lidí

Význam slov

Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5.1.2 Anglický jazyk

4. ročník
Kritéria hodnocení
• Zapojí se do jednoduché konverzace
• Poskytne jednoduchou informaci
• Zvládá jednoduché písemné sdělení
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni

4. My home
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Doplňuje krátké texty

Preposition in, personal and possessive pronouns.
To be - plural.
From, in.
Revision.

• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• Rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou vyslovovány
pomalu a s pečlivostí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

Poznávání lidí

Význam slov

Komunikace

Pravopis

Kooperace a kompetice

Tvarosloví

Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
Kritéria hodnocení
• Doplňuje krátké texty
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• Rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou vyslovovány pomalu a s pečlivostí

5. My room
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci

Indefinite article a, an .
In, under, on, next to, there is, there are.

• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

Kreativita

Význam slov

Poznávání lidí

Popis

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

4. ročník

6. My friends
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zapojí se do jednoduché konverzace

To have got. - affirmative, negative.
To have got / summary /.
To be, to have got - revision.

-umí základní slovní zásobu – pozdravy, seznámení, škola, rodina
-umí tvořit jednoduchou větu
-dokáže o sobě říci základní informaci
-přečte jednoduchou větu se správnou výslovností
-rozumí příkazu, otázce, jednoduchému krátkému textu
-udržuje pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení
-uvědomuje si rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka
-prezentuje jednoduché básničky a písničky
-reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikrodialogy
-řeší jednoduché situace související se seznamováním,se
zahájením a ukončením rozhovoru

• Doplňuje krátké texty
• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Kreativita

Adresa, pozdrav, blahopřání
4. ročník

Poznávání lidí

Význam slov

Mezilidské vztahy

5. ročník

Komunikace

Popis
Kritéria hodnocení
• Zapojí se do jednoduché konverzace
• Doplňuje krátké texty
• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

7. My pets
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Poskytne jednoduchou informaci

To be and to have got.
To have got - questions and short answers.
To be, to have got - revision.

• Doplňuje krátké texty
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Kreativita

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

Komunikace

Význam slov

Hodnoty, postoje, praktická etika

Popis

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kritéria hodnocení
• Poskytne jednoduchou informaci
• Doplňuje krátké texty
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

4. ročník

8. My hobbies
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá jednoduché písemné sdělení

Can, can´t - affirmative.
Can - questions, short answers.

• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
• rozumí slovům a jednoduchým větám
• Rozumí pokynům a frází se kterými se v rámci tematických celků
opakovaně setkal
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

Poznávání lidí

Význam slov

Komunikace

Popis

Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kritéria hodnocení
• Zvládá jednoduché písemné sdělení
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
• rozumí slovům a jednoduchým větám
• Rozumí pokynům a frází se kterými se v rámci tematických celků opakovaně setkal

9. My favourite food and drink
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Poskytne jednoduchou informaci

Like - affirmative, negative.
Like - questions, short answers.

• Zvládá jednoduché písemné sdělení
• Doplňuje krátké texty
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
• Rozumí jednoduchým pokynům otázkám učitele učitele
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Mezilidské vztahy

Tvarosloví
4. ročník

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Význam slov

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Kritéria hodnocení
• Poskytne jednoduchou informaci
• Zvládá jednoduché písemné sdělení
• Doplňuje krátké texty
• Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci
• Čte nahlas jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• Chápe jednoduchou otázku učitele a reaguje na ni
• Rozumí jednoduchým pokynům otázkám učitele učitele
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

5. ročník

5. ročník
3 týdně, P

1. Hello again
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a
představit druhé

Holidays.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Poznávání lidí

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

Mezilidské vztahy

Jazyk a řeč

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Kritéria hodnocení
• Umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a představit druhé

2. Shopping
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

Expressing quantity.

• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích,
rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Ústní a písemné omluvy
5. ročník
Jazyk a řeč

Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

5. ročník
Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty

3. Activities at home
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

Present simple, vocabulary.
Activities at home.

• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Kreativita

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

Komunikace

Jazyk a řeč

Hodnoty, postoje, praktická etika

Popis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu

4. Animals
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a
představit druhé
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

Present continuous - negative.
Definite article.

• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části
slovníku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

Kreativita

Vypravování
5. ročník

Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Jazyk a řeč
Pravopis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Kritéria hodnocení

• Umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a představit druhé
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části slovníku
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

5. ročník

5. In the past
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

Present continuous.
Negative imperative.

• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Význam slov

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

5. ročník
Jazyk a řeč

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Zvládá základy techniky čtení a psaní

6. Free time
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

I can.
Can I?
I cannot = I can´t.
I want to listen.
Irregular plural.

• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Vyplní své základní údaje do formulářů
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
• vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části
slovníku
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě a své
rodině
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Vyplní své základní údaje do formulářů
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
• vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části slovníku
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě a své rodině
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

5. ročník

7. Weather
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

Present continuous.
Future.

• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích,
rozkazovacích
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy z učebních bloků:

5. ročník
Jazyk a řeč

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Význam slov

Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Zvládá základy techniky čtení a psaní

• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích

8. Rooms
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá základy techniky čtení a psaní

There is - There are.
Is there ? - Are there ?
Prepositions: on, above, next to, under, at.

• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích,
rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
• vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části
slovníku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

4. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Význam slov
Tvarosloví

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

5. ročník

Kulturní diference

Jazyk a řeč
Kritéria hodnocení
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
• vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části slovníku
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5.1.2 Anglický jazyk

5. ročník

9. Daily routine
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

Present simple.
What´s the time ?

• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích,
rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

5. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Popis

Psychohygiena
Kreativita
Komunikace
Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty

10. Favourite things
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení

Present simple.
Liking and disliking.
Days of the week.
Adverbs of time.

• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích,
rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému vyslechnutému sdělení
• Orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
• Zvládá základy techniky čtení a psaní
• Chápe základní podobu vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích
• Dokáže písemně obměňovat krátké probrané texty
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

6. ročník

6. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 3 týdně, P

1. Hello
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do jednoduché konverzace / pozdrav,rozloučení /

Plural of nouns.
To be.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Informační a komunikační technologie

Mezilidské vztahy

6. ročník

Komunikace

6. ročník

Zvuková stránka jazyka

Internet

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• zapojuje se do jednoduché konverzace / pozdrav,rozloučení /

2. My family and my pets
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům

Possessive case.
To have got.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník

Zvuková stránka jazyka

Internet
Hudební výchova
Vokální činnosti

Kritéria hodnocení
• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům

3. Around the house
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům

Imperative.

• vyslovuje a čte foneticky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Kooperace a kompetice

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Zvuková stránka jazyka
Informační a komunikační technologie
Internet
Práce s informacemi
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.1.2 Anglický jazyk

6. ročník
Kritéria hodnocení
• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům
• vyslovuje a čte foneticky

4. Happy birthday
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do jednoduché konverzace / pozdrav,rozloučení /

Can.
There is, there are.

• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům
• vyslovuje a čte foneticky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Mezilidské vztahy

6. ročník

Zvuková stránka jazyka

Užité práce dekorativní a prostorové

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• zapojuje se do jednoduché konverzace / pozdrav,rozloučení /
• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům
• vyslovuje a čte foneticky

5. A visit to the Czech Republic
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí v textu vyhledat specifickou informaci

Present continuous.

• rozumí jednoduchým větám
• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova
ve vhodném výkladovém slovníku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Mezilidské vztahy

Naše vlast, státní symboly

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• umí v textu vyhledat specifickou informaci
• rozumí jednoduchým větám
• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku

6. Kingsway High School
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí v textu vyhledat specifickou informaci

Present simple.
Adverbs of frequency.

• rozumí jednoduchým větám
• rozumí obsahu jednoduché konverzace
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Mezilidské vztahy

Internet

Komunikace

Práce s informacemi

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• umí v textu vyhledat specifickou informaci
• rozumí jednoduchým větám
• rozumí obsahu jednoduché konverzace

7. Out shopping
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí v textu vyhledat specifickou informaci

Demonstrative pronouns.
Present simple.
Questions.

• rozumí jednoduchým větám
• rozumí obsahu jednoduché konverzace
• umí napsat jednoduchý text
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Popis

Kreativita
Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Kritéria hodnocení
• umí v textu vyhledat specifickou informaci
• rozumí jednoduchým větám
• rozumí obsahu jednoduché konverzace
• umí napsat jednoduchý text

8. A trip to the ZOO
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí obsahu jednoduché konverzace

Present tenses i contrast.

• umí napsat jednoduchý text
• umí pracovat s dětskými časopisy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Hudební výchova

Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

6. ročník
Popis
Přírodopis
7. ročník

8. ročník
Instrumentální činnosti
9. ročník
Instrumentální a pohybové činnosti

Biologie živočichů

Kritéria hodnocení
• rozumí obsahu jednoduché konverzace
• umí napsat jednoduchý text
• umí pracovat s dětskými časopisy
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5.1.2 Anglický jazyk

6. ročník

9. My weekend
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí v textu vyhledat specifickou informaci

Past simple.

• rozumí obsahu jednoduché konverzace
• umí napsat jednoduchý text
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Poznávání lidí

Dětskýma očima
Výchova k občanství

Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika

Domov a rodina

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kritéria hodnocení
• umí v textu vyhledat specifickou informaci
• rozumí obsahu jednoduché konverzace
• umí napsat jednoduchý text

10. Around town
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům

Past simple.
subject, object questions.

• vyslovuje a čte foneticky
• rozumí obsahu jednoduché konverzace
• umí napsat jednoduchý text
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Obec, region,země

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• poskytne jednoduchou informaci, rozumí jednoduchým pokynům
• vyslovuje a čte foneticky
• rozumí obsahu jednoduché konverzace
• umí napsat jednoduchý text
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7. ročník

7. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 3 týdně, P

1. Welcome back
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte přiměřeně svým schopnostem jednoduchý text

Revision.

• vyhledává v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
• zapojuje se do jednoduché konverzace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Hudební výchova

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

7. ročník

Kreativita

Vypravování

Mezilidské vztahy

O přátelství a lásce

Instrumentální a pohybové činnosti
Výchova ke zdraví

Komunikace

6. ročník
Hodnota a podpora zdraví

Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
Kritéria hodnocení
• čte přiměřeně svým schopnostem jednoduchý text
• vyhledává v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
• zapojuje se do jednoduché konverzace

2. A day with friends
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte přiměřeně svým schopnostem jednoduchý text

Modal verb must.

• vyhledává v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
• vyjadřuje se o tom, co dělal v minulosti
• umí mluvit o svých zálibách a zálibách ostatních
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika

přesahy z učebních bloků:

7. ročník
Vypravování
Informační a komunikační technologie
Internet
Práce s informacemi
Výchova k občanství
6. ročník
Domov a rodina
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7. ročník
Kritéria hodnocení
• čte přiměřeně svým schopnostem jednoduchý text
• vyhledává v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
• vyjadřuje se o tom, co dělal v minulosti
• umí mluvit o svých zálibách a zálibách ostatních

3. Bonfire night
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí jednoduché a zřetelné konverzaci přiměřené schopnostem

Verb to have to.

• rozumí známým slovům a větám
• umí mluvit o svých zálibách a zálibách ostatních
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Kreativita

7. ročník

Internet

Skladba

Výchova k občanství

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Život mezi lidmi

Kritéria hodnocení
• rozumí jednoduché a zřetelné konverzaci přiměřené schopnostem
• rozumí známým slovům a větám
• umí mluvit o svých zálibách a zálibách ostatních

4. Something to eat ?
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do jednoduché konverzace

Grammar:quantity, countable and uncountable nouns
Vocabulary and pronunciation :food and drink, at a restaurant

• rozumí známým slovům a větám
• umí využívat dětské časopisy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Kreativita

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Mezilidské vztahy

Nauka o slově
Výchova k občanství

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Život mezi lidmi

Kritéria hodnocení
• zapojuje se do jednoduché konverzace
• rozumí známým slovům a větám
• umí využívat dětské časopisy

5. Accident
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do jednoduché konverzace

Comparative and superlative of adjectives.

• jednoduchý způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
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5.1.2 Anglický jazyk

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Mezilidské vztahy

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Komunikace

Zvuková stránka jazyka
Výchova k občanství

Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

7. ročník
Život mezi lidmi

Kulturní diference
Kritéria hodnocení
• zapojuje se do jednoduché konverzace

• jednoduchý způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

6. Let´s do something
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do jednoduché konverzace

Future tense expressed by going to.

• rozumí známým slovům a větám
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Nauka o slově

Kreativita

Vypravování

7. ročník
Popis
Životopis
Výchova ke zdraví

Mezilidské vztahy

6. ročník

Komunikace

Zdravý způsob života

Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• zapojuje se do jednoduché konverzace
• rozumí známým slovům a větám

7. Think green
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojuje se do jednoduché konverzace

Future tense expresed by will.

• umí mluvit o svých zálibách a zálibách ostatních
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Ekosystémy

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Základní podmínky života

Země jako vesmírné těleso

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Krajinná sféra - přírodní sféra

Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• zapojuje se do jednoduché konverzace
• umí mluvit o svých zálibách a zálibách ostatních
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8. ročník

8. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 3 týdně, P

1. Home and away
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení

Past simple.
Ago.

• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Poznávání lidí

Člověk a dospívání

Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení
• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině

2. Having fun
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
koverzace

Present simple.
Present continuous.
like + -ing.
going to.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Domov a rodina
8. ročník

Mezilidské vztahy

Člověk a dospívání

Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kritéria hodnocení
• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i koverzace
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8. ročník

3. Free time
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu

Future with will.

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
• píše jednoduché věty a krátké texty
• umí si vyžádat jednoduchou informaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Poznávání lidí

7. ročník

Charakteristika

Celá čísla

Přírodopis

Kooperace a kompetice

Přírodopis

Biologie člověka

8. ročník
Biologie člověka

Kritéria hodnocení
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
• píše jednoduché věty a krátké texty
• umí si vyžádat jednoduchou informaci

4. What was happening
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu

Past continuous.

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
koverzace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Přírodopis

Kreativita

8. ročník

Komunikace

7. ročník

Tvarosloví

Biologie živočichů

Přírodopis

Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

8. ročník
Strunatci

7. ročník
Biologie živočichů

Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i koverzace

5. London
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení

Present continuous for future.

• orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
• vyplní běžný formulář a dotazník
• umí si vyžádat jednoduchou informaci
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Kreativita

8. ročník

Modelové regiony světa

Slovní úlohy.
Chemie

Komunikace
Kooperace a kompetice

Zásady bezpečné práce v běžném
životě
9. ročník
Léčiva a návykové látky
Přírodopis
6. ročník
Obecná biologie
8. ročník
Biologie člověka
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rizika ohrožující zdraví

Kritéria hodnocení
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení
• orientuje se v obsahu jednoduchého textu
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
• vyplní běžný formulář a dotazník
• umí si vyžádat jednoduchou informaci

6. New places, new faces
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
• píše jednoduché věty a krátké texty

Past simple and present perfect tense.

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
koverzace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Komunikace

9. ročník

Zdravý způsob života

Léčiva a návykové látky
Výchova ke zdraví

Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

6. ročník
Rizika ohrožující zdraví

Kritéria hodnocení
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
• píše jednoduché věty a krátké texty
• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i koverzace

7. Out and about
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pokynům učitele při práci ve třídě

One, ones.
Past simple, present perfect tens.

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Kreativita

Vypravování

Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Kritéria hodnocení
• rozumí pokynům učitele při práci ve třídě
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

9. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 3 týdně, P

1. Welcome
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení

Personal information.

• čte nahlas se správnou výslovností
• píše krátké texty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Přírodopis

Komunikace

9. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Občanská společnost

7. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Ekosystémy

Strunatci

Vztah člověka k prostředí

9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie
Kritéria hodnocení
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení
• čte nahlas se správnou výslovností
• píše krátké texty
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9. ročník

2. Great ideas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení

Past simple, past continuous.

• rozumí pokynům učitele
• čte nahlas se správnou výslovností
• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině
• pracuje s dětskými časopisy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Mezilidské vztahy

6. ročník

Komunikace

6. ročník

Domov a rodina

Zdravý způsob života

Fyzika

Kooperace a kompetice

9. ročník
Astronomie.
Kritéria hodnocení
• dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení
• rozumí pokynům učitele
• čte nahlas se správnou výslovností
• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině
• pracuje s dětskými časopisy

3. One country, many cultures
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dorozumí se v běžných každodenních situacích

Relaxive pronouns. to be alowed to.

• rozumí jednoduchým textům v učebnici
• pracuje s dětskými časopisy
• využívá různé slovníkové příručky, samostatně pracuje s
dvojjazyčným i výkladovým slovníkem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Hudební výchova

Komunikace

9. ročník

Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

Internet
Výchova k občanství

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

7. ročník

6. ročník
Instrumentální činnosti
7. ročník
Poslechové činnosti

Život mezi lidmi

Kulturní diference
Kritéria hodnocení
• dorozumí se v běžných každodenních situacích
• rozumí jednoduchým textům v učebnici
• pracuje s dětskými časopisy

• využívá různé slovníkové příručky, samostatně pracuje s dvojjazyčným i výkladovým slovníkem
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9. ročník

4. Free time
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte nahlas se správnou výslovností

Question tags, expressing future plans.

• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině
• má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti
• rozumí jednoduchým textům v učebnici
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Přírodopis

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Mezilidské vztahy

9. ročník

Česká republika

Základy ekologie

Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Kritéria hodnocení
• čte nahlas se správnou výslovností
• umí sdělit základní informace o sobě a své rodině
• má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti
• rozumí jednoduchým textům v učebnici

5. Welcome to the Australia
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti

Present perfect tense with since and for.

• rozumí jednoduchým textům v učebnici
• píše krátké texty
• vyžádá písemně informaci týkající se známých témat a poděkuje
za ni
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

9. ročník

Kreativita

Obyvatelstvo světa

Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Kritéria hodnocení
• má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti
• rozumí jednoduchým textům v učebnici
• píše krátké texty
• vyžádá písemně informaci týkající se známých témat a poděkuje za ni
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5.1.3 Německý jazyk
1. ročník

6. ročník

Bc. Alexandr Savko

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Bc. Alexandr Savko

Bc. Alexandr Savko

Bc. Alexandr Savko

8. ročník

9. ročník

3

3

Bc. Alexandr Savko

Bc. Alexandr Savko

7. ročník

Bc. Alexandr Savko

8. ročník
Garant předmětu: Bc. Alexandr Savko, 3 týdně, P

1. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně
• Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně
• Zapojí se do jednoduchých rozhovorů
Průřezová témata

osvojení základní slovní zásoby
komunikace ve specifických situacích
práce se slovníkem
pochopení obsahu pojmu daného slova

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně
• Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
• Zapojí se do jednoduchých rozhovorů

2. Zvuková a grafická podoba jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
• Rozumí jednoduchým větám, která se vztahují k běžným tématům

výslovnostní návyky
fonetické znaky
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slova

• Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
• Rozumí krátkemu jednoduchému textu a vyhledá v něm
požadovanou informaci
• Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
• Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy
• Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník
Kritéria hodnocení
• Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
• Rozumí jednoduchým větám, která se vztahují k běžným tématům
• Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
• Rozumí krátkemu jednoduchému textu a vyhledá v něm požadovanou informaci
• Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
• Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy
• Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

3. Mluvnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně
• Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně
Průřezová témata

základní struktury vět
základní typy vět
celistvost smyslu sdělení a porozumění
poslech textu s porozuměním

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně
• Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně

4. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času
• odpovída na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokladá
• Rozumí jednoduchým větám, která se vztahují k běžným tématům

Průřezová témata

představení se
domov a rodina
škola, školní akce
volný čas
barvy
zvířata, rostliny, příroda, počasí
restaurace, jídlo, ubytování
číslovky, svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny, čas
zaměstnání
zeměpisné oblasti, státy a jejich reálie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času
• odpovída na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokladá
• Rozumí jednoduchým větám, která se vztahují k běžným tématům

9. ročník
Garant předmětu: Bc. Alexandr Savko, 3 týdně, P
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9. ročník

1. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Zvládá základy techniky psaní

osvojení základní slovní zásoby
komunikace ve specifických situacích
práce se slovníkem
pochopení obsahu pojmu daného slova

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Zvládá základy techniky psaní

2. Zvuková a grafická podoba jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně

Průřezová témata

výslovnostní návyky
fonetické znaky
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slova

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně

3. Mluvnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí obsahu jednoduché konverzace

Průřezová témata

základní struktury vět
základní typy vět
celistvost smyslu sdělení a porozumění
poslech textu s porozuměním
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Rozumí obsahu jednoduché konverzace

4. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat

Průřezová témata

Meine Familie
Meine Freunde
Meine Schule
Meine Woche
Mein Tag
In den Ferien
Formular
Farben
Mein Hobby

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
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9. ročník

5. Zábava, hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• Rozumí krátkému jednoduchému textu s vizuální oporou

Průřezová témata

Říkanky
Rozpočítavadla
Písně
Básničky
Hry ( domino, pexeso, stavebnice, vystřihovánky...)
Práce s různým materiálem (papír, dřevěné kostky,....)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• Rozumí krátkému jednoduchému textu s vizuální oporou

5.1.4 Další cizí jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

5. ročník

8. ročník
0 týdně, V

1. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně bez vizuální podpory
• rozumí informačním nápisům
Průřezová témata

osvojení základní slovní zásoby
komunikace ve specifických situacích
práce se slovníkem
pochopení obsahu pojmu daného slova

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně bez vizuální podpory
• rozumí informačním nápisům
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8. ročník

2. Zvuková a grafická podoba jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí základním informacím
• sdělí informace o rodině, škole, volném čase

výslovnostní návyky
fonetické znaky
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slova

• rozumí větám o běžných tématech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozumí základním informacím
• sdělí informace o rodině, škole, volném čase
• rozumí větám o běžných tématech

3. Mluvnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojí se do jednoduchých rozhovorů
• odpovídá na otázky o rodině, volném čase, škole
• vyhledává v textu požadovanou informaci
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele

Průřezová témata

základní struktury vět
základní typy vět
celistvost smyslu sdělení a porozumění
poslech textu s porozuměním
Podstatná jména, člen podstatných jmen určitý, člen neurčitý
Pravidelné časování sloves v přítomném čase
Slovesa sein, haben
Tvoření otázek, pořádek slov ve větách oznamovacích tázacích
Zápor nein, kein
Zájména osobní
Zájména přivlastňovací
Zájména tázací wer, was, wo, wie
Číslovky
Předložky, vazby se 4.p., se 3.p

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zapojí se do jednoduchých rozhovorů
• odpovídá na otázky o rodině, volném čase, škole
• vyhledává v textu požadovanou informaci
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele

4. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyplní formulář se základními údaji
• napíše jednoduché texty o rodině, volném čase, škole
• reaguje na psané sdělení

Průřezová témata

představení se
domov a rodina
škola, školní akce
volný čas
barvy
zvířata, rostliny, příroda, počasí
restaurace, jídlo, ubytování
číslovky, svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny, čas
zaměstnání
zeměpisné oblasti, státy a jejich reálie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.1.4 Další cizí jazyk

8. ročník
Kritéria hodnocení
• vyplní formulář se základními údaji
• napíše jednoduché texty o rodině, volném čase, škole
• reaguje na psané sdělení

9. ročník
0 týdně, V

1. Slovní zásoba
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně bez vizuální podpory
• rozumí základním informacím
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně bez vizuální podpory
• rozumí základním informacím
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele

2. Zvuková a grafická podoba jazyka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapojí se do jednoduchých rozhovorů
• napíše jednoduché texty o rodině, volném čase, škole
• reaguje na psané sdělení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zapojí se do jednoduchých rozhovorů
• napíše jednoduché texty o rodině, volném čase, škole
• reaguje na psané sdělení

3. Mluvnice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• sdělí informace o rodině, škole, volném čase
• odpovídá na otázky o rodině, volném čase, škole
• vyhledává v textu požadovanou informaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník
Kritéria hodnocení
• sdělí informace o rodině, škole, volném čase
• odpovídá na otázky o rodině, volném čase, škole
• vyhledává v textu požadovanou informaci

4. Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí informačním nápisům
• rozumí větám o běžných tématech
• vyplní formulář se základními údaji
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozumí informačním nápisům
• rozumí větám o běžných tématech
• vyplní formulář se základními údaji

5.2 Matematika a její aplikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří
předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu
Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický
okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,
algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět
operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a
zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,
velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou
projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti
známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou
hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je
konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu
funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může
být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit
logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,
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utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje
vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité
typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří
mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické
práci se zdroji informací.

5.2.1 Matematika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

4

4+1

4+1

4

4

Dan Stankuš

Dan Stankuš

Dan Stankuš

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

4

3+1

4

4

Dan Stankuš

Dan Stankuš

Dan Stankuš

Dan Stankuš

Charakteristika předmětu
Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu matematika pro 2. stupeň ZŠ

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku. Předmět je pro všechny žáky
společný. Hodinová dotace v jednotlivých ročnících je:
v 6. ročníku 4 hodina týdně
v 7. ročníku 4 hodina týdně
v 8. ročníku 4 hodiny týdně
v 9. ročníku 4 hodiny týdně

Vzdělávání v matematice je zaměřeno na
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matematických 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, atd.).

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, atd.
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EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí, atd.
EGS – srovnání států, HDP, grafy, atd.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
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
- uspořádává učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné zatížení žáků
v průběhu školního roku
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
- vede žáky k plánování postupů a úkolů
- vede postupně žáky k samostatné práci s matematickými informacemi
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
- systematicky oceňuje dobrou práci žáků ( např. přesnost, vytrvalost, duševní činorodost)
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

Kompetence k řešení problémů
Žáci
- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- 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
- vytváří příležitost k prezentaci řešení problému
- posiluje odvahu žáků k řešení problému

Kompetence komunikativní
Žáci
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
- vede žáky k užívání správné matematické terminologie a symboliky matematiky
- podle potřeby pomáhá žákům
- vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, věcně a srozumitelně a totéž vyžaduje od žáků
- využívá matematický software, internet, video a další informační technologie

Kompetence sociální a personální
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
- vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny a k zodpovědnosti za činnost skupiny
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Kompetence občanské
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
- zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
- podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu
- vede žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názoru jiných

Kompetence pracovní
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů
- vede žáky k ověřování výsledků

1. ročník
4 týdně, P

2. ročník
4+1 týdně, P

3. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 4+1 týdně, P

1. Opakování učiva 2. ročníku
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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3. ročník

2. Přirozená čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000,užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti
• používá přirozená čísla k modelování reálných situací
Průřezová témata

-obor přirozených čísel 0 - 1 000
-číselná řada
-rozklad čísla v desítkové soustavě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000,užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
• používá přirozená čísla k modelování reálných situací

3. Číselná osa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zobrazí číslo na číselné ose

-zápis čísla v desítkové soustavě
-porovnání čísel na číselné ose
-obraz čísla na číselné ose

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zobrazí číslo na číselné ose

4. Operace s přirozenými čísly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí zpaměti jednoduché početní operace
• aplikuje a modeluje osvojené početní operace

-součet a rozdíl čísel
-sčítání a odčítání násobků sta
-písemné algoritmy početních operací,vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly

• orientuje se v čase,převádí jednotky času
• popisuje jednotlivé závislosti z praktického života
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• provádí zpaměti jednoduché početní operace
• aplikuje a modeluje osvojené početní operace
• orientuje se v čase,převádí jednotky času
• popisuje jednotlivé závislosti z praktického života

5. Závislosti a jejich vlastnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí zpaměti jednoduché početní operace
• popisuje jednotlivé závislosti z praktického života
• doplňuje tabulky,schémata ,posloupnosti čísel
Průřezová témata

-popis jednoduchých závislostí z praktického života
-číselné řady a jejich doplňování
-řádek a sloupec
-jednoduché tabulky
-určování hodin

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník
Kritéria hodnocení
• provádí zpaměti jednoduché početní operace
• popisuje jednotlivé závislosti z praktického života
• doplňuje tabulky,schémata ,posloupnosti čísel

6. Základní rovinnové útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a tělesa,najde v
realitě jejich reprezentaci
• porovnává velikosti útvarů,měří a odhaduje délku úsečky

bod,přímka, ploopřímka,úsečka,lomená čára
-čtverec, obdélník, kružnice, trojúhelník
-vzájemná poloha dvou přímek,průsečík
-krajní body úsečky,délka úsečky
-jednotky délky a jejich převody

• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a tělesa,najde v realitě jejich reprezentaci
• porovnává velikosti útvarů,měří a odhaduje délku úsečky
• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

7. Základní prostorové útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a tělesa,najde v
realitě jejich reprezentaci
• porovnává velikosti útvarů,měří a odhaduje délku úsečky
Průřezová témata

-kvádr, krychle

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a tělesa,najde v realitě jejich reprezentaci
• porovnává velikosti útvarů,měří a odhaduje délku úsečky

8. Závěrečné opakování
Očekávané výstupy

Učivo
-Opakování učiva 3. ročníku

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

4. ročník

4. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 4 týdně, P

1. Opakování učiva 3. ročníku
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

2. Obor přirozených čísel
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá při počítání komutativnost a asociativnost
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

Průřezová témata

-čtení a zápis čísel v oboru do 1 000 000
-porovnávání čísel v oboru do 1 000 000
-zobrazení čísla na číselné ose
-zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě
-početní operace po tisících, deseti- a statisících
zaokrouhlování čísel na sta-,deseti- a tisíce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• využívá při počítání komutativnost a asociativnost
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

3. Početní operace s přirozenými čísly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
• zaokrouhluje přirozená čísla
• aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

-sčítání a odčítání v daném oboru
-násobení a dělení v daném oboru
-vlastnosti početních operací
-písemné algoritmy,pořadí číselných výkonů
-jednociferný,dvojciferný činitel

• odhaduje a kontroluje výsledky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
• zaokrouhluje přirozená čísla
• aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
• odhaduje a kontroluje výsledky
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

4. ročník

4. Závislosti a jejich vlastnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

-porovnávání čísel
-početní vztahy x krát více,méně, o x více, méně
-diagramy, tabulky, grafy

• vyhledává a třídí jednoduchá data
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
• vyhledává a třídí jednoduchá data

5. Základní útvary v rovině
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• znázorní základní rovinné útvary

-bod,přímka,úsečka
-délka úsečky
-kružnice,střed,polpměr,průměr
-kruh,střed,poloměr,průměr

• určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• znázorní základní rovinné útvary
• určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě

6. Základní útvary v prostoru
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě

-krychle,kvádr, síť krychle a kvádru, modelování

• užívá základní jednotky obsahu plochy
• načrtne a pojmenuje základní tělesa
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
• užívá základní jednotky obsahu plochy
• načrtne a pojmenuje základní tělesa

7. Obvod a obsah obrazce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě

-obsah a obvod čtverce a obdélníku ve čtvercové síti
-příklady obsahů v praxi

• užívá základní jednotky obsahu plochy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

4. ročník
Kritéria hodnocení
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
• užívá základní jednotky obsahu plochy

8. Slovní úlohy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá při počítání komutativnost a asociativnost

-jednoduché slovní úlohy z praktického života

• aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
• odhaduje a kontroluje výsledky
• řeší jednoduché praktické úlohy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• využívá při počítání komutativnost a asociativnost
• aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
• odhaduje a kontroluje výsledky
• řeší jednoduché praktické úlohy

9. Závěrečné opakování
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

5. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 4 týdně, P

1. Opakování učiva 4. ročníku
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

5. ročník

2. Obor přirozených čísel
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapisuje dané přirozené číslo požadovaným tvarem v desítkové
soustavě
• zaokrouhluje přirozená čísla s danou přesností

-čtení a zápis čísel větších než 1000000
-porovnávání přirozených čísel
-zaokrouhlouhlování přirozených čísel
-zápis čísla v desítkové soustavě, rozklad čísla
-zobrazení na číselné ose, porovnávání čísel podle velikosti

• porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zapisuje dané přirozené číslo požadovaným tvarem v desítkové soustavě
• zaokrouhluje přirozená čísla s danou přesností
• porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose

3. Římské číslice
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapíše pomocí římsých číslic 1,5,10,50,100,500,1000 a některá
jednoduchá čísla
Průřezová témata

-základní číslice I,V,X,L,C,D,M

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zapíše pomocí římsých číslic 1,5,10,50,100,500,1000 a některá jednoduchá čísla

4. Vlastnosti početních operací
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pamětně násobí a dělí přirozená čísla
• pamětně sčítá a odčítá čísla maximálně o dvou číslicích
• písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
• písemně odčítá dvě přirozená čísla
• písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem

-pamětní sčítání a odčítání
-pamětní násobení a dělení
-užití vlastností početních
operací(asociativnost,komutativnost,distributivnost)
-odhady a kontrola výsledků
-písemné algoritmy,jedno-,dvoj-,trojciferný činitel,jedno-,dvojciferný
dělitel
-řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony

• řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo
dvěma výpočtům s přirozenými čísly
• modeluje a určí část celku
• porovnává a sčítá zlomky
• přečte zápis desetinného čísla, zobrazí na číselné ose
• porozumí významu znaku "-", vyznačí na číselné ose
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

5. ročník
Kritéria hodnocení
• pamětně násobí a dělí přirozená čísla
• pamětně sčítá a odčítá čísla maximálně o dvou číslicích
• písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
• písemně odčítá dvě přirozená čísla
• písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem
• řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly
• modeluje a určí část celku
• porovnává a sčítá zlomky
• přečte zápis desetinného čísla, zobrazí na číselné ose
• porozumí významu znaku "-", vyznačí na číselné ose

5. Závislosti a jejich vlastnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo
dvěma výpočtům s přirozenými čísly
• doplňuje řady čísel, dpolňuje tabulku

-diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
-sloupcové, kruhové diagramy
-změny hodnot v grafu
-jízdní řády

• čte a sestrojuje jednoduchý diagram a graf
• zná základní jednotky obsahu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly
• doplňuje řady čísel, dpolňuje tabulku
• čte a sestrojuje jednoduchý diagram a graf
• zná základní jednotky obsahu

6. Základní útvary v rovině
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• narýsuje čtverec,obdélník
• narýsuje pravoúhlý, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

-kruřnice,kruh,čtyřúhelník,mnohoúhelník
-rýsování obdélníku,čtverce,trojúhelníku
-rovnoběžky, kolmice

• rýsuje rovnoběžky a kolmice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• narýsuje čtverec,obdélník
• narýsuje pravoúhlý, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník
• rýsuje rovnoběžky a kolmice

7. Základní útvary v prostoru
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rýsuje rovnoběžky a kolmice
• vypočítá povrch krychle a kvádru sečtením obsahů jejich podstav
a stěn
• řeší praktické úlohy na výpočet obsahů čtverce,obdélníku,povrchu
krychle a kvádru
Průřezová témata

-krychle,kvádr,jehlan,kužel,koule,válec
-čtvercová síť,síť tělesa
-modelování jednoduchých těles

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

5. ročník
Kritéria hodnocení
• rýsuje rovnoběžky a kolmice
• vypočítá povrch krychle a kvádru sečtením obsahů jejich podstav a stěn
• řeší praktické úlohy na výpočet obsahů čtverce,obdélníku,povrchu krychle a kvádru

8. Obvod a obsah obrazce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vypočítá povrch krychle a kvádru sečtením obsahů jejich podstav
a stěn
• řeší praktické úlohy na výpočet obsahů čtverce,obdélníku,povrchu
krychle a kvádru
• vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku
Průřezová témata

-výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku
-výpočet povrchu krychle a kvádru sečtením obsahu podstav a stěn
-základní plošné jednotky, jednotky obsahu,jejich vzájemný vztah
-užití jednotek obsahu v praxi
-jednoduché slovní úlohy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vypočítá povrch krychle a kvádru sečtením obsahů jejich podstav a stěn
• řeší praktické úlohy na výpočet obsahů čtverce,obdélníku,povrchu krychle a kvádru
• vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku

9. Závěrečné opakování
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

6. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 4 týdně, P

1. Rozšířené opakování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte , zapisuje a porovnává přirozená čísla
• provádí početní operace s přirozenými čísly
• provádí odhady a kontrolu výpočtů,zaokrouhluje

Rozšířené opakování.
- přirozená čísla
- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- početní operace na množině přirozených čísel

• umí zobrazit přirozené číslo na čísel. ose

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Internet
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

6. ročník
Kritéria hodnocení
• čte , zapisuje a porovnává přirozená čísla
• provádí početní operace s přirozenými čísly
• provádí odhady a kontrolu výpočtů,zaokrouhluje
• umí zobrazit přirozené číslo na čísel. ose

2. Základní pravidla rýsování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje druhy čar,používá technické písmo k popisu
geometrických útvarů
Průřezová témata

Základní pravidla rýsování.
- druhy čar, technické písmo
- využití rýsování v praxi

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

Fyzika

6. ročník

6. ročník

Práce se složkami a soubory

Fyzikální veličiny.

Dějepis

Elektrické vlastnosti látek.
Pracovní výchova

Pravěk
Starověk

Technické kreslení

Pracovní výchova
Technické kreslení
7. ročník
Technické kreslení
8. ročník
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• rozlišuje druhy čar,používá technické písmo k popisu geometrických útvarů

3. Základní geometrické útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá a rozlišuje základní geometrické pojmy a základní rovinné
útvary
• rýsuje lineární útvary

Základní geometrické útvary.
- bod, přímka, polopřímka, úsečka
- rovina, polorovina
- metrické vlastnosti ZGÚ

• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Fyzika

Vztah člověka k prostředí

6. ročník

6. ročník

Geografická kartografie a topografie

Fyzikální veličiny.

Výtvarná výchova

Elektrické vlastnosti látek.

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Zeměpis

Pracovní výchova

Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Technické kreslení

7. ročník
Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
8. ročník
Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
Výtvarná výchova
6. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
Pracovní výchova
Technické kreslení
7. ročník
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• užívá a rozlišuje základní geometrické pojmy a základní rovinné útvary
• rýsuje lineární útvary
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů

4. Desetinná čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte a zapisuje desetinná čísla, umí zobrazit desetinné číslo na
číselné ose
• porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla, provádí odhady s
danou přesností
• převádí jednotky, provádí početní operace s desetinnými čísly

Desetinná čísla.
- čtení a zápis v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- porovnávání
- zaokrouhlování
- početní operace
- převody jednotek

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Informační a komunikační technologie

Fyzika

3. ročník

6. ročník

Textové editory

Fyzikální veličiny.

4. ročník

Elektrické vlastnosti látek.

Textové editory

Gravitační síla

5. ročník

8. ročník

Textové editory

Práce a energie.

6. ročník
Textové editory

Tepelné jevy.
Zeměpis

7. ročník
Textové editory
9. ročník
Textové editory

6. ročník
Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
7. ročník

Zeměpis
6. ročník
Geografická kartografie a topografie

Geografická kartografie a topografie
8. ročník
Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
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5.2.1 Matematika

6. ročník
Kritéria hodnocení
• čte a zapisuje desetinná čísla, umí zobrazit desetinné číslo na číselné ose
• porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla, provádí odhady s danou přesností
• převádí jednotky, provádí početní operace s desetinnými čísly

5. Dělitelnost přirozených čísel
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná pojem násobek, dělitel, společný násobek, společný dělitel,
umí použít znaky dělitelnosti
• rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené, rozloží číslo na součin
prvočísel
• určuje a užívá násobky a dělitele , modeluje a řeší situace s
využitím dělitelnosti v N

Dělitelnost přirozených čísel.
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný násobek, společný dělitel

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

3. ročník

6. ročník

Textové editory

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Fyzikální veličiny.

4. ročník

Multikulturalita

Elektrické vlastnosti látek.

Textové editory

Gravitační síla

5. ročník

8. ročník

Textové editory

Práce a energie.

6. ročník

Tepelné jevy.

Textové editory

Zeměpis

Zeměpis

7. ročník

Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Pracovní výchova

Komunikační geografický a
kartografický jazyk

Práce se dřevem
Kritéria hodnocení
• zná pojem násobek, dělitel, společný násobek, společný dělitel, umí použít znaky dělitelnosti
• rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené, rozloží číslo na součin prvočísel
• určuje a užívá násobky a dělitele , modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v N

6. Úhel a jeho velikost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
vlastnosti
• rozumí pojmu mnohoúhelník

Úhel a jeho velikost.
- pojem
- rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu
- úhel ostrý, tupý, pravý, přímý, plný
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník, pravidelný
osmiúhelník (konstrukce, obvod)

• umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník
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5.2.1 Matematika

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Dějepis

Zeměpis

6. ročník

6. ročník

Antické Řecko

Geografická kartografie a topografie

Zeměpis

7. ročník
Geografická kartografie a topografie

Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
7. ročník

8. ročník
Geografická kartografie a topografie
Výchova ke zdraví

Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie
8. ročník

6. ročník
Dopravní výchova
Pracovní výchova

Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Technické kreslení
7. ročník
Technické kreslení

Výtvarná výchova
6. ročník
Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Pracovní výchova
Technické kreslení
7. ročník
Technické kreslení
8. ročník
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• 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 vlastnosti
• rozumí pojmu mnohoúhelník
• umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník

7. Obsah čtverce a obdélníku
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
• využívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku) při výpočtu
složitějších obrazců
• zná jednotky obsahu, umí je vzájemně převádět

Obsah čtverce a obdélníku.
- jednotky obsahu
- složitější čtyřúhelníky
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Fyzika

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

3. ročník

Vztah člověka k prostředí

6. ročník

Textové editory

Fyzikální veličiny.

4. ročník

Výchova ke zdraví

Textové editory

Mimořádné situace

5. ročník

Dopravní výchova

Textové editory

Pracovní výchova

6. ročník

7. ročník

Práce se složkami a soubory

Technické kreslení

Textové editory
Dějepis
Pravěk
Antické Řecko
Přírodopis
Obecná biologie
Zeměpis
Geografická kartografie a topografie
Země jako vesmírné těleso
Světadíly, oceány
Výtvarná výchova
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Pracovní výchova
Práce se dřevem
Kritéria hodnocení
• umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
• využívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku) při výpočtu složitějších obrazců
• zná jednotky obsahu, umí je vzájemně převádět

8. Povrch a objem krychle
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• definuje krychli, vypočítá povrch a objem krychle
• užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí
• umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat, načrtne a
sestrojí obraz krychle

Povrch a objem krychle
- jednotky obsahu
- jednotky objemu
- krychle, siť tělesa
- zobrazení krychle ve VPP

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Dějepis

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

6. ročník

6. ročník

Antické Řecko
Antický Řím

Starověk
Fyzika

Zeměpis

Fyzikální veličiny.

Světadíly, oceány

Výchova ke zdraví

Výtvarná výchova
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Mimořádné situace
Pracovní výchova

Užité práce dekorativní a prostorové
Pracovní výchova

7. ročník
Technické kreslení

Práce se dřevem
Práce s kovem
Práce s plasty

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

163

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
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5.2.1 Matematika

6. ročník
Kritéria hodnocení
• definuje krychli, vypočítá povrch a objem krychle
• užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí
• umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat, načrtne a sestrojí obraz krychle

9. Trojúhelník
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti

Trojúhelník.
- pojem
- vlastnosti
- rozdělení dle délek stran a dle velikosti úhlů
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- těžnice, střední příčka, výška

• pojmenuje , znázorní a správně užívá základní pojmy (vrchol,
strana, vnitřní a vnější úhly)
• umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Fyzika

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

3. ročník

Vztah člověka k prostředí

6. ročník

Textové editory

Fyzikální veličiny.

4. ročník
Textové editory
5. ročník
Textové editory
6. ročník
Práce se složkami a soubory
Textové editory
Dějepis
Starověk
Antické Řecko
Zeměpis
Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Země jako vesmírné těleso
Světadíly, oceány
Hudební výchova
Hudebně pohybové činnosti
Pracovní výchova
Práce se dřevem
Kritéria hodnocení
• určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti
• pojmenuje , znázorní a správně užívá základní pojmy (vrchol, strana, vnitřní a vnější úhly)
• umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku

10. Závěrečné opakování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít
souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo
Průřezová témata

Závěrečné opakování
- opakování probraného učiva 6. ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

164

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.2.1 Matematika

7. ročník

7. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 3+1 týdně, P

1. Opakování učiva 6. ročníku
Očekávané výstupy

Učivo
Opakování učiva 6. ročníku
- čísla přirozená
- čísla desetinná
- rovinové útvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník )
- prostorové útvary ( krychle, kvádr )
- převody jednotek

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

2. Racionální čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• modeluje a zapisuje zlomkem část celku
• převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
• provádí početní operace s racionálními čísly,porovnává zlomky
• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
přirozeným číslem,poměrem, zlomkem, deset. číslem

Racionální čísla.
- pojem, čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- vzájemné převody zlomků a desetinných čísel
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek, opačný zlomek
- smíšené číslo
- početní operace se zlomky
- jednoduchý a složený zlomek

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
Textové editory
Zeměpis

7. ročník
Kapaliny.
6. ročník

8. ročník
Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony
světa

Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Gravitační síla
8. ročník
Tepelné jevy.

Kritéria hodnocení
• modeluje a zapisuje zlomkem část celku
• převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
• provádí početní operace s racionálními čísly,porovnává zlomky
• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část přirozeným číslem,poměrem, zlomkem, deset. číslem

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

165

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy
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5.2.1 Matematika

7. ročník

3. Celá čísla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje kladná a záporná čísla

Celá čísla
- čtení a zápis celého čísla
- zobrazení na číselné ose
- opačné číslo
- absolutní hodnota celého čísla
- početní operace s celými čísly

• umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné
ose
• chápe pojem opačné číslo,určí absolutní hodnotu celého čísla
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Fyzika

7. ročník

7. ročník

Literatura a fantazie

Kapaliny.

Anglický jazyk

6. ročník
Fyzikální veličiny.

8. ročník

Elektrické vlastnosti látek.

Free time

Gravitační síla

Informační a komunikační technologie

8. ročník

7. ročník

Tepelné jevy.

Textové editory
9. ročník
Textové editory
Výchova k občanství
7. ročník
Stát a právo
9. ročník
Globální problémy
Zeměpis
7. ročník
Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
8. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Světové hospodářství
9. ročník
Obyvatelstvo světa
Místní region
Kritéria hodnocení
• rozlišuje kladná a záporná čísla
• umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné ose
• chápe pojem opačné číslo,určí absolutní hodnotu celého čísla

4. Trojúhelník
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná shodné útvary,užívá věty o shodnosti trojúhelníků v
početních a konstrukčních úlohách
• umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou

Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
- kružnice opsaná, vepsaná

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Pracovní výchova

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
Technické kreslení

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

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Technické kreslení
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5.2.1 Matematika

7. ročník
Kritéria hodnocení
• pozná shodné útvary,užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách
• umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou

5. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• rozumí a využívá pojmu úměra ,určí vztah přímé a nepřímé
úměrnosti

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

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Fyzika

Kulturní diference

9. ročník

Multikulturalita

7. ročník

Globální problémy

Síly a jejich vlastnosti.

Chemie

Princip sociálního smíru a solidarity

Kapaliny.

8. ročník

Přírodopis

Kyselost a zásaditost látek

9. ročník

Směsi
Kyseliny a hydroxidy

Dědičnost
Zeměpis

9. ročník
Léčiva a návykové látky
Přírodopis
8. ročník
Strunatci
9. ročník

6. ročník
Geografická kartografie a topografie
7. ročník
Geografická kartografie a topografie
8. ročník
Geografická kartografie a topografie

Neživá příroda
Zeměpis
7. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
8. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
9. ročník
Obyvatelstvo světa
Pracovní výchova
7. ročník
Technické kreslení
8. ročník
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• 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
• rozumí a využívá pojmu úměra ,určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
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5.2.1 Matematika

7. ročník

6. Procenta
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe pojem procento, promile,vyjádří část celku pomocí procent
• řeší aplikační úlohy na procenta ( i pro případ, že procentová část
je větší než celek)

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

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Fyzika

Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

7. ročník

7. ročník

Biologie rostlin

Síly a jejich vlastnosti.

Biologie živočichů

Zeměpis

8. ročník

6. ročník

Strunatci

Geografická kartografie a topografie

9. ročník

7. ročník

Neživá příroda

Geografická kartografie a topografie

Zeměpis

8. ročník

8. ročník

Geografická kartografie a topografie

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Obyvatelstvo světa
Světové hospodářství
9. ročník
Obyvatelstvo světa
Světové hospodářství
Pracovní výchova
7. ročník
Obrábění dřeva
8. ročník
Obrábění dřeva
Kritéria hodnocení
• chápe pojem procento, promile,vyjádří část celku pomocí procent
• řeší aplikační úlohy na procenta ( i pro případ, že procentová část je větší než celek)

7. Rovnoběžníky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí charakterizovat pojem rovnoběžníku, rozlišuje různé typy
rovnoběžníků
• umí sestrojit rovnoběžník, vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku

Průřezová témata

Rovnoběžníky.
- pojem
- vlastnosti
- rozdělení rovnoběžníků dle velikosti úhlů a dle délek stran
- konstrukce
- obvod a obsah

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

Fyzika

8. ročník

8. ročník

Geografická kartografie a topografie
Pracovní výchova

Tepelné jevy.
Výtvarná výchova

7. ročník

7. ročník

Technické kreslení
8. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové
Pracovní výchova

Technické kreslení

8. ročník
Technické kreslení
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5.2.1 Matematika

7. ročník
Kritéria hodnocení
• umí charakterizovat pojem rovnoběžníku, rozlišuje různé typy rovnoběžníků
• umí sestrojit rovnoběžník, vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku

8. Lichoběžník
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozezná, pojmenuje a umí sestrojit lichoběžník

Lichoběžník
- pojem
- konstrukce
- vlastnosti

• vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Zeměpis

Fyzika

8. ročník

8. ročník

Geografická kartografie a topografie
Pracovní výchova

Tepelné jevy.
Pracovní výchova

7. ročník

Technické kreslení

Technické kreslení
8. ročník
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• rozezná, pojmenuje a umí sestrojit lichoběžník
• vypočítá obvod a obsah lichoběžníku

9. Povrch a objem hranolů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• definuje hranol, vypočítá povrch a objem hranolu
• umí načrtnout a narýsovat síť hranolu v rovině, sestrojí obraz
hranolu
Průřezová témata

Povrchy a objemy hranolů
- definice a vlastnosti
- rozdělení hranolů
- povrch a objem hranolu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Pracovní výchova

Fyzika

7. ročník

6. ročník

Technické kreslení
Obrábění dřeva

Fyzikální veličiny.
Pracovní výchova

8. ročník

8. ročník

Technické kreslení

Technické kreslení

Obrábění dřeva
Kritéria hodnocení
• definuje hranol, vypočítá povrch a objem hranolu
• umí načrtnout a narýsovat síť hranolu v rovině, sestrojí obraz hranolu

10. Středová souměrnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti, určí středově souměrný útvar

Středová souměrnost
- definice, vlastnosti
- samodružný bod
- středově souměrné body
- sestrojení obrazu daného útvaru ve středové souměrnosti
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5.2.1 Matematika

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Fyzika

Základní podmínky života

7. ročník

7. ročník

Biologie rostlin

Síly a jejich vlastnosti.

Biologie živočichů

Kapaliny.

Pracovní výchova

Světelné jevy.
8. ročník

Technické kreslení

Tepelné jevy.

8. ročník
Technické kreslení

Výtvarná výchova
7. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Pracovní výchova
8. ročník
Technické kreslení

Kritéria hodnocení
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově souměrný útvar

11. Osová souměrnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
• pozná útvary osově souměrné a shodné útvary

Osová souměrnost.
- definice, vlastnosti
- osově souměrné body, samodružné body, samodružné přímky
- sestrojení obrazu daného útvaru v osové souměrnosti
- osově souměrné útvary
- shodné útvary

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Fyzika

Základní podmínky života

7. ročník

7. ročník

Biologie rostlin

Síly a jejich vlastnosti.

Biologie živočichů

Kapaliny.

Pracovní výchova

Světelné jevy.
8. ročník

Technické kreslení

Tepelné jevy.

Obrábění dřeva

Výtvarná výchova

8. ročník
Technické kreslení

7. ročník

Obrábění dřeva

Užité práce dekorativní a prostorové
Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Pracovní výchova
8. ročník
Technické kreslení

Kritéria hodnocení
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
• pozná útvary osově souměrné a shodné útvary

12. Závěrečné opakování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít
souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo
Průřezová témata

Závěrečné opakování
- opakování probraného učiva 7. ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.2.1 Matematika

7. ročník
Kritéria hodnocení
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo

8. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 4 týdně, P

1. Opakování učiva 7.ročníku
Očekávané výstupy

Učivo
Opakování učiva 7.ročníku.
- racionální číslo
- vlastnosti početních operací na množinách N, Z, Q
- vlastnosti rovinových útvarů
- vlastnosti těles

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

2. Výrazy.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pojmu výraz, určí hodnotu číselného výrazu
• zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
• umí dosadit do výrazu s proměnnou, provádí početní operace s
výrazy

Výrazy.
- číselné výrazy
- proměnná
- výrazy s proměnnou
- úpravy výrazů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Nauka o slově
7. ročník
Nauka o slově
Dějepis
6. ročník
Starověk
Antické Řecko
Chemie
8. ročník
Vlastnosti látek - hustota
Směsi
Chemické reakce
Klasifikace chemických reakcí

Kritéria hodnocení
• rozumí pojmu výraz, určí hodnotu číselného výrazu
• zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
• umí dosadit do výrazu s proměnnou, provádí početní operace s výrazy
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5.2.1 Matematika

8. ročník

3. Druhá mocnina a odmocnina.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek,
kalkulačky
• užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech chápe pojem
reálné číslo

Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
- odhady druhých mocnin a odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin pomocí tabulek, kalkulátorů
- pojem reálného čísla
- n-tá mocnina přirozeného čísla

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

6. ročník

7. ročník

Starověk

Síly a jejich vlastnosti.

Antické Řecko

8. ročník

Chemie

Práce a energie.
Tepelné jevy.

8. ročník
Chemické reakce
Kritéria hodnocení
• určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek, kalkulačky
• užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech chápe pojem reálné číslo

4. Pythagorova věta.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší odvěsny a přeponu,rozumí odvození vzorce Pythagorovy
věty
• využívá poznatků o výpočtu délek stran pravoúhlého trojúhelníku
ve slovních úlohách z praxe

Pythagorova věta.
- pojem
- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty v praxi

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Dějepis

Dějepis

6. ročník

6. ročník

Starověk

Antické Řecko

Antické Řecko
Pracovní výchova
Technické kreslení
7. ročník
Technické kreslení
8. ročník
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• rozliší odvěsny a přeponu,rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty
• využívá poznatků o výpočtu délek stran pravoúhlého trojúhelníku ve slovních úlohách z praxe

5. Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zapíše číslo ve tvaru a . 10n pro 1 < a < 10, n je celé číslo
• provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem
Průřezová témata

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

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

Fyzika

9. ročník

8. ročník

Práce se složkami a soubory

Práce a energie.

Textové editory
Chemie

Tepelné jevy.
Přírodopis

8. ročník
Chemické reakce

9. ročník
Dědičnost
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8. ročník
Kritéria hodnocení
• zapíše číslo ve tvaru a . 10n pro 1 < a < 10, n je celé číslo
• provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem

6. Lineární rovnice.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá a zapisuje vztah rovnosti
• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí
zkoušku řešení
Průřezová témata

Lineární rovnice.
- rovnost, neznámá, proměnná
- řešení a kořen lineární rovnice
- metoda dosazovací, sčítací
- ekvivalentní úpravy

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
Síly a jejich vlastnosti.
Kapaliny.
6. ročník
Fyzikální veličiny.
Gravitační síla
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.

Kritéria hodnocení
• užívá a zapisuje vztah rovnosti
• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku řešení

7. Slovní úlohy.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí
zkoušku řešení
• matematizuje jednoduché reálné situace, sestaví rovnici, zdůvodní
zvolený postup řešení

Slovní úlohy.
- slovní úlohy z praxe
- různé metody řešení slovních úloh
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník

6. ročník

Pohádky

Gravitační síla

8. ročník

8. ročník

Literatura 19. století

Práce a energie.

Anglický jazyk
London
Dějepis
6. ročník
Starověk
Antické Řecko
Antický Řím
7. ročník
Pozdní středověk
9. ročník
Moderní doba přelom 20.st.
Chemie
8. ročník
Chemické reakce
Přírodopis
7. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů
8. ročník
Strunatci
9. ročník
Neživá příroda
Zeměpis
7. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
8. ročník
Obyvatelstvo světa
Světové hospodářství
9. ročník
Světové hospodářství
Pracovní výchova
8. ročník
Obrábění dřeva
9. ročník
Práce s laboratorní technikou
Kritéria hodnocení
• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku řešení
• matematizuje jednoduché reálné situace, sestaví rovnici, zdůvodní zvolený postup řešení

8. Kruh, kružnice.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic,
vypočítává obvod a obsah kruhu

Kruh, kružnice.
- definice kružnice a kruhu
- vlastnosti kružnice a kruhu
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice ( kruhového oblouku )
- obsah kruhu
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Dějepis

6. ročník

6. ročník

Nauka o slově

Antické Řecko

Dějepis

Fyzika
Pravěk

Fyzikální veličiny.

Starověk

Výtvarná výchova

Antické Řecko

8. ročník

Antický Řím

Užité práce dekorativní a prostorové

Zeměpis

Výchova ke zdraví

Geografická kartografie a topografie

6. ročník

Země jako vesmírné těleso
Světadíly, oceány

Dopravní výchova
Pracovní výchova

Výtvarná výchova

8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Technické kreslení

Pracovní výchova
Technické kreslení
8. ročník
Obrábění dřeva
9. ročník
Montáž a demontáž jízdního kola –
přední a zadní kolo, plášť a duše,
Kritéria hodnocení
• určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic, vypočítává obvod a obsah kruhu

9. Válec.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• definuje válec,vypočítá povrch a objem válce,umí sestrojit obraz
válce

Průřezová témata

Válec.
- pojem
- povrch válce
- objem válce
- síť válce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Přírodopis

Fyzika

8. ročník

6. ročník

Strunatci
Zeměpis

Fyzikální veličiny.
Pracovní výchova

Světové hospodářství
Výtvarná výchova

8. ročník
Technické kreslení

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Pracovní výchova
7. ročník
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• definuje válec,vypočítá povrch a objem válce,umí sestrojit obraz válce
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5.2.1 Matematika

8. ročník

10. Konstrukční úlohy.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí sestrojit jednoduché konstrukce, rozumí pojmu množiny všech
bodů dané vlastnosti

Konstrukční úlohy.
- jednoduché konstrukce
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukční úlohy v praxi

• využívá poznatků ( výška, těžnice Thaletova kružnice,...) v
konstrukčních úlohách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Pracovní výchova

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

6. ročník

8. ročník

Starověk

Technické kreslení

Antické Řecko
Antický Řím
Přírodopis
8. ročník
Strunatci
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Pracovní výchova
6. ročník
Technické kreslení
8. ročník
Technické kreslení

Kritéria hodnocení
• umí sestrojit jednoduché konstrukce, rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti
• využívá poznatků ( výška, těžnice Thaletova kružnice,...) v konstrukčních úlohách

11. Základy statistiky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data v grafech,
diagramech a tabulkách

Základy statistiky.
- shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů
- základní statistické pojmy
- statistický soubor
- základní charakteristiky statistického souboru
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5.2.1 Matematika

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
Literatura 19. století
Přírodopis
7. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů
8. ročník
Strunatci
Zeměpis
7. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
8. ročník
Obyvatelstvo světa
Světové hospodářství
9. ročník
Obyvatelstvo světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy

Kritéria hodnocení
• vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data v grafech, diagramech a tabulkách

12. Závěrečné opakování.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít
souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo
Průřezová témata

Závěrečné opakování
- opakování probraného učiva 8. ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo

9. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 4 týdně, P

1. Opakování učiva 8.ročníku
Očekávané výstupy

Učivo
Učivo
Opakování učiva 8.ročníku.
- druhá mocnina a odmocnina
- n-tá mocnina a n-tá odmocnina přirozeného čísla
- réálné číslo, početní operace na množině R
- lineární rovnice
- metrické vztahy rovinových útvarů ( vzájemná poloha ... )
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5.2.1 Matematika

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

2. Výrazy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozkládá výraz na součin (vytýkáním,pomocí rozkladových
vzorců)
• provádí početní operace s lomenými výrazy

Průřezová témata

Výrazy.
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazů na součin
- sočet a rozdíl druhých mocnin
- druhá mocnina součtu, druhá mocnina rozdílu
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.

Kritéria hodnocení
• rozkládá výraz na součin (vytýkáním,pomocí rozkladových vzorců)
• provádí početní operace s lomenými výrazy

3. Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o
lomených výrazech
Průřezová témata

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
- ekvivalentní úpravy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
6. ročník
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Gravitační síla
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.
9. ročník
Elektrický proud v polovodičích.

Kritéria hodnocení
• řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech

4. Soustavy rovnic
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
(metoda sčítací a dosazovací)
• řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic
Průřezová témata

Soustavy rovnic.
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
- způsoby výpočtu kořenů rovnic
- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Práce a energie.
Tepelné jevy.
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5.2.1 Matematika

9. ročník
Kritéria hodnocení
• řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací a dosazovací)
• řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic

5. Nerovnice, soustavy nerovnic
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá a zapisuje vztah nerovnosti, řeší lineární nerovnice a jejich
soustavy

Průřezová témata

Nerovnice, soustavy nerovnic.
- nerovnost
- lineární nerovnice
- řešení, kořen lineární nerovnice
- soustava lineárních nerovnic

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
8. ročník
Práce a energie.

Kritéria hodnocení
• užívá a zapisuje vztah nerovnosti, řeší lineární nerovnice a jejich soustavy

6. Funkce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zakreslí bod v PSS, chápe pojem funkce, sestaví tabulku a
zakreslí graf dané funkce
• rozlišuje funkci lineární, kvadratickou, konstantní, nepřímou
úměrnost
Průřezová témata

Funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pojem funkce
- lineární funkce ( přímá úměrnost)
- nepřímá úměrnost
- konstantní funkce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.

Kritéria hodnocení
• zakreslí bod v PSS, chápe pojem funkce, sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce
• rozlišuje funkci lineární, kvadratickou, konstantní, nepřímou úměrnost

7. Finanční matematika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování

Průřezová témata

Finanční matematika
- základní pojmy z finanční matematiky
- využití finanční matematiky
- ekonomika ve světě
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování
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5.2.1 Matematika

9. ročník

8. Podobnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší shodné a podobné útvary
• užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních
úlohách
Průřezová témata

Podobnost.
- podobnost útvarů
- věty o podobnosti trojúhelníků
- zvětšení, zmenšení, poměr, konstanty

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.

Kritéria hodnocení
• rozliší shodné a podobné útvary
• užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách

9. Tělesa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• definuje kužel, jehlan, kouli,vypočítá povrch a objem těchto těles
• umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat

Průřezová témata

Tělesa.
- kužel
- jehlan
- koule
- povrch a objem těles
- síť těles

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Světelné jevy.
6. ročník
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.

Kritéria hodnocení
• definuje kužel, jehlan, kouli,vypočítá povrch a objem těchto těles
• umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat

10. Závěrečné opakování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít
souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo
Průřezová témata

Závěrečné opakování
- opakování probraného učiva 9. ročníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.

Kritéria hodnocení
• má přehled o probraném učivu daného ročníku, dovede najít souvislosti mezi učivem, umí vhodně aplikovat probrané učivo
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5.3 Informační a komunikační technologie

9. ročník

11. Rozšiřující učivo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• definuje funkce sin x,cos x,tg x,načrtne grafy goniometrických
funkcí
• použije goniometrické funkce v praktických úlohách
Průřezová témata

Rozšiřující učivo.
- goniometrické funkce

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• definuje funkce sin x,cos x,tg x,načrtne grafy goniometrických funkcí
• použije goniometrické funkce v praktických úlohách

5.3 Informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně
informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení
si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační
technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu
práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu
odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a
pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější
organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a
procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

5.3.1 Informační a komunikační technologie
1. ročník

2. ročník

6. ročník

7. ročník

1

0+1

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

3. ročník

4. ročník

5. ročník

0+1

0+1

1

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

8. ročník

9. ročník
0

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Charakteristika předmětu
Informační a komunikační technologie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
- realizován v 6. až 9. ročníku po dvou hodinách týdně tak, aby všichni žáci získali základy práce na počítači pro
vstup na střední školy potažmo pro život
- žáci mohou být v hodině děleni do skupin podle dosažených znalostí a schopností na začátečníky a pokročilé.
Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro obě skupiny. Pokročilá úroveň vychází z toho, že žák zvládá
základy práce na počítači, úvodní opakování tuto úroveň sjednocuje a vytváří tak podmínky pro zpracování
projektu ročníkové práce.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou
vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 9. ročníku s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny
tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou
komunikaci a předávání souborů se učí pochopit používání elektronické pošty.
- žáci se zájmem o danou problematiku jsou prakticky seznámeni s konstrukcí počítače a jsou zapojeni do
základních činností na údržbě, inovaci a rekonstrukci starších počítačů.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních
a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW,
spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.
- tím, že žáci jsou vedeni k získávání informací prostřednictvím internetu mohouoznámky takto získané při
praktických úkolech využívat při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se
při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení
a dotažení do konce
Kompetence komunikativní
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají
prostřednictvím elektronické formy komunikace
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti
apod.)
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

Kompetence sociální a personální
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit
a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák 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
Kompetence občanské
- žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není
žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou
dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0+1 týdně, P

1. Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• chrání data před poškozením

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Popis
Informační a komunikační technologie

Psychohygiena
Kreativita

Internet
Výchova k občanství

Mezilidské vztahy
Komunikace

7. ročník
Majetek a bohatství

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výchova ke zdraví
6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Mimořádné situace

Princip sociálního smíru a solidarity

Rizika ohrožující zdraví
Pracovní výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Bezpečnost a hygiena práce

Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• chrání data před poškozením
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

3. ročník

2. Textové editory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě
• využívá vhodné cesty při vyhledávání na internetu

Textové editory
• příklady textových editorů (T602, NotePad, Write, Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku (klávesnice, myš)
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky)
• formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické tvary – formát
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, obtékání)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Nauka o slově

Desetinná čísla

Psychohygiena

Popis

Dělitelnost přirozených čísel
Obsah čtverce a obdélníku

Kreativita

Trojúhelník

Komunikace

Informační a komunikační technologie

Kooperace a kompetice

software

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
• využívá vhodné cesty při vyhledávání na internetu
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

3. ročník

3. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá funkce počítače

- základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje,
informační instituce
- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- operační systémy a jejich základní funkce
- seznámení s formáty souborů (doc, gif)
- multimediální využití počítače
- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech
s hardware a software
- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• využívá funkce počítače

4. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pracuje bezpečně s počítačem

- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce informací)
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
- metody a nástroje vyhledávání informací
- formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• pracuje bezpečně s počítačem

5. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy
žák:
• používá vhodné databáze

Učivo
- základní funkce textového a grafického editoru

• komunikuje pomocí internetu
• pracuje s textem a obrázkem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá vhodné databáze
• komunikuje pomocí internetu
• pracuje s textem a obrázkem
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

4. ročník

4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0+1 týdně, P

1. Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Popis
Informační a komunikační technologie

Psychohygiena
Kreativita

Internet
Výchova k občanství

Mezilidské vztahy
Komunikace

7. ročník
Majetek a bohatství

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výchova ke zdraví
6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Mimořádné situace

Princip sociálního smíru a solidarity

Rizika ohrožující zdraví
Pracovní výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Bezpečnost a hygiena práce

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení

• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

2. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie
• chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

- základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje,
informační instituce
- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- operační systémy a jejich základní funkce
- seznámení s formáty souborů (doc, gif)
- multimediální využití počítače
- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech
s hardware a software
- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

4. ročník
Kritéria hodnocení
• využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
• chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

3. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy

Učivo
- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce informací)
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
- metody a nástroje vyhledávání informací
- formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

4. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy

Učivo
- základní funkce textového a grafického editoru

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

5. Textové editory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Textové editory
• příklady textových editorů (T602, NotePad, Write, Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku (klávesnice, myš)
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky)
• formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické tvary – formát
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, obtékání)
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Nauka o slově

Desetinná čísla

Psychohygiena

Popis

Dělitelnost přirozených čísel
Obsah čtverce a obdélníku

Kreativita

Trojúhelník

Komunikace

Informační a komunikační technologie

Kooperace a kompetice

software

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 1 týdně, P

1. Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Popis
Informační a komunikační technologie

Psychohygiena
Kreativita

Internet
Výchova k občanství

Mezilidské vztahy
Komunikace

7. ročník
Majetek a bohatství

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výchova ke zdraví
6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Mimořádné situace

Princip sociálního smíru a solidarity

Rizika ohrožující zdraví
Pracovní výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Bezpečnost a hygiena práce

Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

2. Textové editory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Textové editory
• příklady textových editorů (T602, NotePad, Write, Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku (klávesnice, myš)
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky)
• formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické tvary – formát
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, obtékání)
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Nauka o slově

Desetinná čísla

Psychohygiena

Popis

Dělitelnost přirozených čísel
Obsah čtverce a obdélníku

Kreativita

Trojúhelník

Komunikace

Informační a komunikační technologie

Kooperace a kompetice

software

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

3. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy

Učivo
- základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje,
informační instituce
- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- operační systémy a jejich základní funkce
- seznámení s formáty souborů (doc, gif)
- multimediální využití počítače
- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech
s hardware a software
- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

5. ročník

4. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady
• při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

Průřezová témata

- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce informací)
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
- metody a nástroje vyhledávání informací
- formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
• při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

5. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy

Učivo
- základní funkce textového a grafického editoru

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 1 týdně, P

1. Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Popis
Informační a komunikační technologie

Psychohygiena
Kreativita

Internet
Výchova k občanství

Mezilidské vztahy
Komunikace

7. ročník
Majetek a bohatství

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výchova ke zdraví
6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Mimořádné situace

Princip sociálního smíru a solidarity

Rizika ohrožující zdraví
Pracovní výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Bezpečnost a hygiena práce

Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

2. Vývoj počítačů od prvního po současnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
Průřezová témata

Vývoj počítačů od prvního po současnost (sálové a osobní počítače).

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník

3. Hardware
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Hardver - skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, mechaniky
(disketová, CD, DVD)
Periferie:
• vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, mikrofon, digit.
fotoaparát …)
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna, reproduktory …)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Kreativita

Chemie a elektřina

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

4. software
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

SOFTWARE
• operační systémy
• aplikace (textové editory, grafické editory, výukové programy,
komunikační programy …)
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Textové editory
4. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Textové editory

Kreativita

5. ročník

Mezilidské vztahy

Textové editory

Komunikace

6. ročník

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Práce se složkami a soubory
Textové editory
Internet

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

WWW stránky

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

5. Práce se složkami a soubory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Práce se složkami a soubory:
• pojem: manažery (příklady: M602, Správce souborů, Tento počítač,
Průzkumník, …)
• pojmy:disk (logický), složka (adresář),
• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění
složky či souboru
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Základní pravidla rýsování

Psychohygiena

Obsah čtverce a obdélníku
Trojúhelník

Kreativita

Informační a komunikační technologie

Mezilidské vztahy

software

Komunikace
Fyzika

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Látka a těleso.

Hodnoty, postoje, praktická etika

Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Magnetismus.

Kulturní diference

Gravitační síla

Etnický původ

8. ročník

Multikulturalita

Práce a energie.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tepelné jevy.

Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

6. Textové editory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Textové editory
• příklady textových editorů (T602, NotePad, Write, Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku (klávesnice, myš)
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky)
• formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické tvary – formát
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, obtékání)
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Nauka o slově

Desetinná čísla

Psychohygiena

Popis

Dělitelnost přirozených čísel
Obsah čtverce a obdélníku

Kreativita

Trojúhelník

Komunikace

Informační a komunikační technologie

Kooperace a kompetice

software

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

7. Internet
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Internet:
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

196

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Nauka o slově

Seberegulace a sebeorganizace

Tvarosloví

6. ročník
Popis a vypravování
Anglický jazyk

Anglický jazyk

Psychohygiena
Kreativita

Hello

Poznávání lidí

My family and my pets

Around the house
Kingsway High School
Informační a komunikační technologie

Matematika

Mezilidské vztahy

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
software

Rozšířené opakování

Komunikace
Dějepis

Kooperace a kompetice

WWW stránky

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Pravěk

5. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Doba kamenná

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
4. ročník

Doba kovů

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Starověk

Občanská společnost a škola

Antický Řím

Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Domov a rodina

Dějepis
6. ročník
Starověk

Obec, region,země

Antické Řecko

Přírodopis
Obecná biologie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Přehled organismů

Kulturní diference

Antický Řím
Výchova k občanství
Rok v jeho proměnách

Zeměpis

Lidské vztahy

Naše vlast, státní symboly

Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Etnický původ
Multikulturalita

Země jako vesmírné těleso

Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě

Naše vlast, státní symboly

Jsme Evropané

Vnímání autora mediálních sdělení

Výchova k občanství
Rok v jeho proměnách

Objevujeme Evropu a svět

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
3. ročník

Antické Řecko

Občan, občanská společnost a stát

Obec, region,země
Přírodní prostředí
Fyzika

Krajinná sféra - přírodní sféra

Látka a těleso.

Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
Systém přírodní sféry na regionální
úrovni
Světadíly, oceány

Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla

Hudební výchova

8. ročník

Instrumentální činnosti

Práce a energie.

Poslechové činnosti
Výtvarná výchova
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Tepelné jevy.
Chemie
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Zeměpis
6. ročník
Světadíly, oceány

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník

8. WWW stránky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Průřezová témata

WWW stránky = world wide web = web:
• vztah k Internetu
• pojem: prohlížeč webovských stránek (příklady: Internet Explorer,
Netscape Navigator)
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
- celá stránka

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

6. ročník

6. ročník

Internet

software

Výchova k občanství

Zeměpis

Domov a rodina

7. ročník

Obec, region,země
Výtvarná výchova

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výchova ke zdraví

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

6. ročník
Sexuální výchova

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Kritéria hodnocení
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

9. Práce s informacemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Práce s informacemi
• vyhledávání informací
• zpracování výstupu na základě stanovených požadavků
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Around the house
Kingsway High School

Seberegulace a sebeorganizace
Dějepis

Psychohygiena

Antický Řím

Kreativita

Výchova k občanství

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

Naše vlast, státní symboly

Komunikace

Obec, region,země
Přírodní prostředí

Kooperace a kompetice
Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Látka a těleso.

Hodnoty, postoje, praktická etika

Fyzikální veličiny.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Elektrické vlastnosti látek.

Občanská společnost a škola

Magnetismus.

Občan, občanská společnost a stát

Gravitační síla

Formy participace občanů v politickém životě

8. ročník

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Práce a energie.
Tepelné jevy.
Chemie
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Zeměpis

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

6. ročník

Kulturní diference

Světadíly, oceány

Lidské vztahy

7. ročník

Etnický původ

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Výtvarné umění a životní prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Výchova ke zdraví

Vztah člověka k prostředí

Sexuální výchova

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Zdravý způsob života

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

7. ročník

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0+1 týdně, P

1. Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
Průřezová témata

Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Síly a jejich vlastnosti.

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

2. Vývoj počítačů od prvního po současnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
Průřezová témata

Vývoj počítačů od prvního po současnost (sálové a osobní počítače).

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

3. Hardware
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Průřezová témata

Hardver - skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, mechaniky
(disketová, CD, DVD)
Periferie:
• vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, mikrofon, digit.
fotoaparát …)
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna, reproduktory …)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

7. ročník

4. software
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
Průřezová témata

SOFTWARE
• operační systémy
• aplikace (textové editory, grafické editory, výukové programy,
komunikační programy …)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

5. Práce se složkami a soubory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě
Průřezová témata

Práce se složkami a soubory:
• pojem: manažery (příklady: M602, Správce souborů, Tento počítač,
Průzkumník, …)
• pojmy:disk (logický), složka (adresář),
• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění
složky či souboru

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.
Kapaliny.
Plyny.
Světelné jevy.
6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Tepelné jevy.

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

7. ročník

6. Textové editory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě
Průřezová témata

Textové editory
• příklady textových editorů (T602, NotePad, Write, Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku (klávesnice, myš)
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky)
• formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické tvary – formát
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, obtékání)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla
7. ročník
Racionální čísla
Celá čísla
Výtvarná výchova
Výtvarné umění a životní prostředí

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

7. Internet
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Internet:
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Práce s informacemi
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Psychohygiena

8. ročník

Kreativita

Výklad

Komunikace

Referát a recenze

Kooperace a kompetice

Anglický jazyk

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

A day with friends

Kulturní diference

Bonfire night

Lidské vztahy

Dějepis

Etnický původ

Vrcholný středověk

Multikulturalita

Pozdní středověk

Princip sociálního smíru a solidarity

Výchova k občanství

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Život mezi lidmi

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Kultura a její rozvíjení

Stavba mediálních sdělení

Stát a právo

Tvorba mediálního sdělení

Fyzika

Práce v realizačním týmu

Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.
Kapaliny.
Plyny.
Světelné jevy.
6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Tepelné jevy.
Chemie
Vzduch
Zeměpis
6. ročník
Geografická kartografie a topografie
7. ročník
Geografická kartografie a topografie
8. ročník
Geografická kartografie a topografie
Světadíly, oceány, makroregiony
světa

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

7. ročník

8. WWW stránky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Průřezová témata

WWW stránky = world wide web = web:
• vztah k Internetu
• pojem: prohlížeč webovských stránek (příklady: Internet Explorer,
Netscape Navigator)
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
- celá stránka

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.

Kritéria hodnocení
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

9. Práce s informacemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Práce s informacemi
• vyhledávání informací
• zpracování výstupu na základě stanovených požadavků
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.3.1 Informační a komunikační technologie

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Práce s informacemi
Anglický jazyk

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

A day with friends
Dějepis

Kreativita
Poznávání lidí

Vrcholný středověk
Pozdní středověk

Mezilidské vztahy

Výchova k občanství

Komunikace
Kooperace a kompetice

Život mezi lidmi

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kultura a její rozvíjení
Stát a právo

Hodnoty, postoje, praktická etika
Fyzika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Síly a jejich vlastnosti.

Občanská společnost a škola

Kapaliny.

Občan, občanská společnost a stát

Plyny.

Formy participace občanů v politickém životě

Světelné jevy.

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

6. ročník
Látka a těleso.
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.

Objevujeme Evropu a svět

Magnetismus.

Jsme Evropané

Gravitační síla

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Kulturní diference

Tepelné jevy.

Lidské vztahy

Zeměpis

Etnický původ

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

9. ročník

9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0 týdně, V

1. Vývoj počítačů od prvního po současnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
Průřezová témata

Vývoj počítačů od prvního po současnost (sálové a osobní počítače).

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

2. Hardware
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Průřezová témata

Hardver - skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, mechaniky
(disketová, CD, DVD)
Periferie:
• vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, mikrofon, digit.
fotoaparát …)
• výstupní zařízení (monitor, tiskárna, reproduktory …)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

3. software
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
Průřezová témata

SOFTWARE
• operační systémy
• aplikace (textové editory, grafické editory, výukové programy,
komunikační programy …)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

9. ročník

4. Práce se složkami a soubory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě
Průřezová témata

Práce se složkami a soubory:
• pojem: manažery (příklady: M602, Správce souborů, Tento počítač,
Průzkumník, …)
• pojmy:disk (logický), složka (adresář),
• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění
složky či souboru

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Matematika
8. ročník
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Fyzika
7. ročník
Plyny.
Světelné jevy.
6. ročník
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Astronomie.

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

5. Textové editory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Textové editory
• příklady textových editorů (T602, NotePad, Write, Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku (klávesnice, myš)
• psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky)
• formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické tvary – formát
obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
• vložení obrázku ze souboru (ohraničení, obtékání)
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
9. ročník
Tiskopisy
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla
7. ročník
Celá čísla
8. ročník
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Fyzika
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Astronomie.

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

6. Internet
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Internet:
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
9. ročník
Slovní zásoba
Vypravování
Anglický jazyk
One country, many cultures
Dějepis
Moderní doba přelom 20.st.
Svět a ČSR 1918-1938
Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Výchova k občanství
Smysl společenství
Občan v právních vztazích
Svět a Evropa
Fyzika
7. ročník
Plyny.
Světelné jevy.
6. ročník
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.
Výtvarná výchova
9. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí
Fyzika
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Astronomie.

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
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5.3.1 Informační a komunikační technologie

9. ročník

7. WWW stránky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Průřezová témata

WWW stránky = world wide web = web:
• vztah k Internetu
• pojem: prohlížeč webovských stránek (příklady: Internet Explorer,
Netscape Navigator)
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
- celá stránka

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova
9. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí
Výchova ke zdraví
6. ročník
Hodnota a podpora zdraví
Fyzika
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Astronomie.

Kritéria hodnocení
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

8. Práce s informacemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě

Práce s informacemi
• vyhledávání informací
• zpracování výstupu na základě stanovených požadavků
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
8. ročník
Výklad
9. ročník
Slovní zásoba
Dějepis
Moderní doba přelom 20.st.
Svět a ČSR 1918-1938
Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Výchova k občanství
Smysl společenství
Občan v právních vztazích
Svět a Evropa
Fyzika
7. ročník
Plyny.
Světelné jevy.
6. ročník
Fyzikální veličiny.
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.
Výchova ke zdraví
6. ročník
Hodnota a podpora zdraví
Fyzika
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Astronomie.

Kritéria hodnocení
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

5.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a
směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky,
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se
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složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu
života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a
společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich
vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v
něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života
vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí
soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období
vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické
okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen
jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně
držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k
očekávaným výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto
je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především
pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky
regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve
svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od
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narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,
mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a
o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají
určené role a řeší modelové situace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních
informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

5.4.1 Člověk a jeho svět
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

2

2

2+1

3+1

3+1

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Dan Stankuš

8. ročník

9. ročník

6. ročník

7. ročník

1. ročník
2 týdně, P
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, P

3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 2+1 týdně, P

1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR,
popíše a pozoruje změny v nejbližším okolí obci (městě)
• orientuje se v místě svého bydliště,v okolí školy,v místní krajině
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině,zná její estetické
hodnoty a rozmanitost
• orientuje se v plánku obce
Průřezová témata

Domov
Škola
Obec, místní krajina
Okolní krajina

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, popíše a pozoruje změny v nejbližším okolí obci (městě)
• orientuje se v místě svého bydliště,v okolí školy,v místní krajině
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině,zná její estetické hodnoty a rozmanitost
• orientuje se v plánku obce

2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• odvodí význam a potřebu různých pracovních povolání
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,role rodinných
příslušníků,vztahy mezi nimi
• projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a lidí kolem sebe,k
jejich přednostem a nedostatkům
• zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti

Člověk
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost

• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné dítě
• pojmenuje některé rodáky a události z regionu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník
Kritéria hodnocení
• odvodí význam a potřebu různých pracovních povolání
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,role rodinných příslušníků,vztahy mezi nimi
• projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a lidí kolem sebe,k jejich přednostem a nedostatkům
• zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe
i pro jiné dítě
• pojmenuje některé rodáky a události z regionu

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
• 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
• zná základní údaje z historie a současnosti obce,některé lidové a
místní zvyky a tradice
• orientuje se v plánku obce

Kultura, současnost a minulost v našem životě
Báje, mýty, pověsti
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky

• určí hlavní a vedlejší světové strany
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
• 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
• zná základní údaje z historie a současnosti obce,některé lidové a místní zvyky a tradice
• orientuje se v plánku obce
• určí hlavní a vedlejší světové strany

4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základní rozdělení živočichů – savci, ptáci, obojživelníci, ryby,
hmyz
• umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla
• rozlišuje domácí a hospodářská zvířata,zná vybraná zvířata volně
žijící v určitých přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.)
• umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního
společenství
• umí pojmenovat části rostlin,umí popsat projevy života rostlin
• zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na
zahrádkách, loukách, v lese)
• pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a umí je
pojmenovat
• má povědomí o významu životního prostředí,uplatňuje zásady
bezpečného chování v přírodě
• popíše proměny během roku

Vlastnosti a změny látek
Voda a vzduch
Nerosty a horniny, půda
Vážení a měření
Živá a neživá příroda
Životní podmínky
Živočichové
Životní podmínky
Rostliny
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě
Ochrana přírody

• roztřídí podle znaků přírodniny
• provádí jednoduché pokusy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.4.1 Člověk a jeho svět

3. ročník
Kritéria hodnocení
• zná základní rozdělení živočichů – savci, ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz
• umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla
• rozlišuje domácí a hospodářská zvířata,zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.)
• umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního společenství
• umí pojmenovat části rostlin,umí popsat projevy života rostlin
• zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na zahrádkách, loukách, v lese)
• pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a umí je pojmenovat
• má povědomí o významu životního prostředí,uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě
• popíše proměny během roku
• roztřídí podle znaků přírodniny
• provádí jednoduché pokusy

5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná základní hygienické návyky, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle
• dodržuje zásady bezpečného chování, tak aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné dítě
• zná a dodržuje základní pravidla účastníků silničního provozu

Lidské tělo
Péče o zdraví, zdravá výživa
Osobní bezpečí
Situace hromadného ohrožení

• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zná základní hygienické návyky, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle
• dodržuje zásady bezpečného chování, tak aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe
i pro jiné dítě
• zná a dodržuje základní pravidla účastníků silničního provozu
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 3+1 týdně, P
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.4.1 Člověk a jeho svět

4. ročník

1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí charakterizovat některá společenstva – les, louka, voda, u
lidských obydlí apod.
• zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy v
jednotlivých společenstvech ,umí popsat stavbu jejich těla,zná
jejich způsob života
• zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby v
jednotlivých společenstvech
• umí běžně se vyskytující živočichy a rostliny správně zařadit do
jednotlivých společenstev
• seznámí se se základními pravidly ochrany před povodněmi

- rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob
života, výživa, stavba těla)
- životní podmínky
- ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)

• ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra ,ví, jak se máme v lese
chovat
• zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití
• zná běžné druhy zeleniny a ovoce
• propojuje prvky živé a neživé přírody
• naplánuje a založí jednoduchý pokus
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• umí charakterizovat některá společenstva – les, louka, voda, u lidských obydlí apod.
• zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých společenstvech ,umí popsat stavbu jejich těla,zná jejich způsob života
• zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby v jednotlivých společenstvech
• umí běžně se vyskytující živočichy a rostliny správně zařadit do jednotlivých společenstev
• seznámí se se základními pravidly ochrany před povodněmi
• ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra ,ví, jak se máme v lese chovat
• zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití
• zná běžné druhy zeleniny a ovoce
• propojuje prvky živé a neživé přírody
• naplánuje a založí jednoduchý pokus

2. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• má základní informace o postavení Země ve vesmíru
má základní informace o postavení Země ve vesmíru
• uvědomuje si podmínky života na Zemi
• ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou

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

• umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
• využívá místních informačních zdrojů
• orientuje se v regionálních specificích
• uvědomuje si práci předků v regionu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• má základní informace o postavení Země ve vesmíru
• uvědomuje si podmínky života na Zemi
• ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou
• umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
• využívá místních informačních zdrojů
• orientuje se v regionálních specificích
• uvědomuje si práci předků v regionu
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5.4.1 Člověk a jeho svět

4. ročník

3. Lidé a čas
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomuje si podmínky života na Zemi

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

• umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
• umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako důsledek
pohybu Země ve vesmíru
• seznámí se s působením magnetické a gravitační síly
• navrhne možnosti zlepšení ŽP obce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• uvědomuje si podmínky života na Zemi
• umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
• umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako důsledek pohybu Země ve vesmíru
• seznámí se s působením magnetické a gravitační síly
• navrhne možnosti zlepšení ŽP obce

4. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná stavbu lidského těla ,ví, co je kostra, umí pojmenovat hlavní
části
• ví, co je svalstvo a zná jeho význam
• umí pojmenovat a najít na modelu některé vnitřní orgány
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po jeho narození
• zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání apod.)
• zná tel. čísla tísňového volání ( pro přivolání první pomoci,hasičů a
policie)
• zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování,
správné výživy
• odmítá návykové látky
Průřezová témata

- lidské tělo (základní stavba a funkce)
-partnerství, rodičovství
- péče o zdraví , zdravá výživa (první pomoc)
- situace hromadného ohrožení
- osobní bezpečí (bezpečné zacházení s elektrickými
spotřebiči)
- péče o zdraví (první pomoc při zasažení
elektrickým proudem)
- dopravní výchova

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zná stavbu lidského těla ,ví, co je kostra, umí pojmenovat hlavní části
• ví, co je svalstvo a zná jeho význam
• umí pojmenovat a najít na modelu některé vnitřní orgány
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
• zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání apod.)
• zná tel. čísla tísňového volání ( pro přivolání první pomoci,hasičů a policie)
• zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování, správné výživy
• odmítá návykové látky
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5.4.1 Člověk a jeho svět

4. ročník

5. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• a umí pojmenovat běžně užívané elektrické spotřebiče, zná
zásady manipulace s el. spotřebiči
• ví,co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
• ví,co je terorismus a anonymní oznámení

- soužití lidí - mezilidské vztahy, obchod, firmy
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné
- kultura
- základní globální problémy

• zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení el. proudem
• uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu
• 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
• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních
činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se
na společném postupu řešení se spolužáky
• rozpozná jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v
běžných situacích
• pracuje s časovými údaji
• zná historii státních svátků
• rozlišuje rozdíly mezi lidmi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• a umí pojmenovat běžně užívané elektrické spotřebiče, zná zásady manipulace s el. spotřebiči
• ví,co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
• ví,co je terorismus a anonymní oznámení
• zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení el. proudem
• uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu
• 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
• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném
postupu řešení se spolužáky
• rozpozná jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
• pracuje s časovými údaji
• zná historii státních svátků
• rozlišuje rozdíly mezi lidmi

5. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 3+1 týdně, P
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5.4.1 Člověk a jeho svět

5. ročník

1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná důležité nerosty a horniny,umí vysvětlit proces zvětrávání
hornin,zná využití některých nerostů
• zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními zdroji
• umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, její využití a princip
ochrany
• zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice, zem. přitažlivost
• dokáže pozorovat živočichy a rostliny, zformulovat a zapsat
výsledek pozorování
• umí určit a zařadit některé živočichy a rostliny do biolog. systému

- nerosty a horniny, půda (vznik půdy a její význam,
hospodářsky významné horniny a nerosty,
zvětrávání)
- Vesmír a Země
- rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy)
- životní podmínky
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

• umí vysvětlit pojem potravní řetězec a pyramida a uvede příklad
• ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky jejího
porušení
• zná význam zdravého životního prostředí pro člověka, zná hlavní
znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd.
• zná pojem recyklace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
5. ročník
Pranostiky

Kritéria hodnocení
• zná důležité nerosty a horniny,umí vysvětlit proces zvětrávání hornin,zná využití některých nerostů
• zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními zdroji
• umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, její využití a princip ochrany
• zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice, zem. přitažlivost
• dokáže pozorovat živočichy a rostliny, zformulovat a zapsat výsledek pozorování
• umí určit a zařadit některé živočichy a rostliny do biolog. systému
• umí vysvětlit pojem potravní řetězec a pyramida a uvede příklad
• ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky jejího porušení
• zná význam zdravého životního prostředí pro člověka, zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd.
• zná pojem recyklace

2. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná a umí vysvětlit význam čističek odpadní vod
• zná pravidla chování v CHKO a v přírodě
• uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody
a krajiny a umí uvést příklad
• zná původ člověka jako druhu
• zná způsob rozmnožování a umí charakterizovat hlavní etapy
vývoje člověka
• zná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, smyslová
ústrojí
• zná a dovede jednat podle zásad první pomoci

- lidské tělo (základy lidské reprodukce, vývoj jedinc
- péče o zdraví, zdravá výživa
- návykové látky a zdraví
- partnerství, rodičovství, základy sexuální
výchovy
- osobní bezpečí
- situace hromadného ohrožení

• uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu,
gamblerství
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.4.1 Člověk a jeho svět

5. ročník
Kritéria hodnocení
• zná a umí vysvětlit význam čističek odpadní vod
• zná pravidla chování v CHKO a v přírodě
• uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí uvést příklad
• zná původ člověka jako druhu
• zná způsob rozmnožování a umí charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka
• zná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, smyslová ústrojí
• zná a dovede jednat podle zásad první pomoci
• uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství

3. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku
• ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti
• zná svoje základní práva a povinnosti – týrání, zneužívání,
šikana,umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra,zná
pravidla telefonování na tyto instituce
• zná význam pojmů terorismus, rasismus
• je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě
obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek apod.)
• rozpozná jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v
běžných situacích
• poukáže v nejbližším společenské a přírodním prostředí na změny
a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí města
• vyhledá regionální zvláštnosti

-soužití lidí - mezilidské vztahy, obchod, firmy
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné
- 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
-kultura - podoby a projevy kultury, kulturní
instituce, masová kultura a subkultura

• zprostředkuje své zážitky z cest
• rozlišuje orgány státní moci, symboly suverenity našeho státu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
• ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti
• zná svoje základní práva a povinnosti – týrání, zneužívání, šikana,umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra,zná pravidla telefonování na
tyto instituce
• zná význam pojmů terorismus, rasismus
• je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek apod.)
• rozpozná jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
• poukáže v nejbližším společenské a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí města
• vyhledá regionální zvláštnosti
• zprostředkuje své zážitky z cest
• rozlišuje orgány státní moci, symboly suverenity našeho státu
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5.5 Člověk a společnost

5. ročník

4. Člověk a technika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zná pojem recyklace

- osobní bezpečí (bezpečné používání elektrických
spotřebičů)

• zná jednoduché stroje a jejich praktické použití
• má základní poznatky o využití el. energie
• zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými
el. přístroji
• určí polohu svého bydliště
• určí světové strany
• zná typy map
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zná pojem recyklace
• zná jednoduché stroje a jejich praktické použití
• má základní poznatky o využití el. energie
• zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými el. přístroji
• určí polohu svého bydliště
• určí světové strany
• zná typy map

5.5 Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci
poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve
vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy,
které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na
utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu
okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí
vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k
toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu
prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,
nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém
vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají
přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho
celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily
vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století,
kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a
prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale
je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
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budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému
sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších
společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby
zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky
k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v
reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a
procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke
snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a
společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a
událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání
na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5.5.1 Dějepis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1+1

2

2

2

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

5. ročník
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Charakteristika předmětu
Dějepis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je
s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají
význam pro orientaci v současném společenském životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 2 hodiny týdně .
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,…
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,…
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,…
hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,…
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,…
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém,…
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,…
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita,…
VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská
společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie,…
EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu,
zásahy do přírodních poměrů,…
MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy,
husitství, poznávání jiných kultur,mezinárodní solidarita,…
EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mír.
poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické
revoluce,…
MDV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika,…

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
-zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
-vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
-zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
-vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Žáci
- vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace ,je efektivně využívají
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
- propojují do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářejí komplexnější
pohled na společenské a kulturní jevy
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
-zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT,AV technika, )
-zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
-vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Žáci
- vyhledávají informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívají
získané vědomosti a dovednosti
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
Kompetence komunikativní
Učitel
-vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování
-zařazuje do výuky diskusi
-vede žáky k věcnému argumentování
-vede žáky k práci s různými typy textů
-vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
Žáci
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory
- účinně se zapojují do diskuse, obhajují svůj názor a vhodně argumentují
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,…
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem
Kompetence sociální a personální
Učitel
-vytváří příznivé klima třídy
-dodává žákům sebedůvěru
-podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Žáci
- účinně spolupracují ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry
- přispívají k diskusi, chápají potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské
Učitel
-reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
-vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé
-motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
-pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví
Žáci
- respektují přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, jsou schopni vcítit se do situací ostatních
lidí
- chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- respektují a oceňují naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojují do kulturního
dění a sportovních aktivit
Kompetence pracovní
Učitel
-požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
-umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
-vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žáci
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-dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
-využívají svých znalostí v běžné praxi

6. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1+1 týdně, P

1. Pravěk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže pracovat s pojmy prostor, čas

Úvod do učiva.
Význam zkoumání dějin.
Získávání informací o dějinách.
Historické prameny.

• uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti
• pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány historické materiály
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Základní podmínky života

8. ročník

Přírodní prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Skladba - stavba textová
Matematika

Světadíly, oceány

6. ročník

Výtvarná výchova

Základní pravidla rýsování
Obsah čtverce a obdélníku

Výtvarné umění a životní prostředí

8. ročník
Kruh, kružnice.
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Internet
Výchova k občanství
8. ročník
Člověk a předpoklady soužití
Přírodopis
9. ročník
Neživá příroda
Dědičnost
Hudební výchova
7. ročník
Instrumentální a pohybové činnosti
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Kritéria hodnocení
• dokáže pracovat s pojmy prostor, čas
• uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti
• pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány historické materiály

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

226

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1 Dějepis

6. ročník

2. Doba kamenná
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná vývojová stadia člověka

Starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů
člověka
Mladší doba kamenná -způsob života a obživy,počátky řemesel.
Pozdní doba kamenná.

• seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí
• pochopí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství
• objasní podmínky vzniku řemesel
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník

Rok v jeho proměnách
Naše vlast, státní symboly

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Internet
Výchova k občanství

Přírodní prostředí

Lidské vztahy

8. ročník

Zeměpis

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Člověk a předpoklady soužití

Světadíly, oceány

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Přírodopis
9. ročník
Neživá příroda

Kritéria hodnocení
• rozpozná vývojová stadia člověka
• seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí
• pochopí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství
• objasní podmínky vzniku řemesel

3. Doba kovů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• objasní podmínky vzniku řemesel

Rozvoj řemesel a obchodu.
Zánik rodové společnosti.

• objasní situaci oddělení řemesel od zemědělství jako podmínky
pro rozvoj obchodu
• uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa,
chápe kulturní rozmanitost světa
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

6. ročník

6. ročník

Naše vlast, státní symboly
Přírodní prostředí

Internet
Výchova k občanství

Výtvarná výchova

8. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Člověk a předpoklady soužití
Přírodopis
9. ročník
Neživá příroda

Kritéria hodnocení
• objasní podmínky vzniku řemesel
• objasní situaci oddělení řemesel od zemědělství jako podmínky pro rozvoj obchodu
• uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa, chápe kulturní rozmanitost světa
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5.5.1 Dějepis

6. ročník

4. Starověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
starověkých států
• porovnává formy společenského uspořádání
• seznámí se s projevy náboženských představ

Oblasti starověkého východu :
charakteristické rysy oblasti
vývoj společnosti
náboženské představy
počátek písma a kultury
přínos starověkých civilizací

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Mýty,báje,pověsti,

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Nauka o slově

Formy participace občanů v politickém životě Matematika

Skladba
7. ročník

Povrch a objem krychle

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Skladba

Informační a komunikační technologie

Kulturní diference

Staré příběhy

Internet

8. ročník

Výchova k občanství

Nestárnoucí literatura

Rok v jeho proměnách

9. ročník

Přírodní prostředí
Zeměpis

Výklad a výtah
Matematika

Světadíly, oceány

6. ročník
Základní pravidla rýsování
Trojúhelník
8. ročník
Výrazy.
Druhá mocnina a odmocnina.
Pythagorova věta.
Slovní úlohy.
Kruh, kružnice.
Konstrukční úlohy.
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Internet
Výchova k občanství
Naše vlast, státní symboly
7. ročník
Kultura a její rozvíjení
Stát a právo
8. ročník
Člověk a předpoklady soužití
Přírodopis
6. ročník
Obecná biologie

Kritéria hodnocení
• rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států
• porovnává formy společenského uspořádání
• seznámí se s projevy náboženských představ
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.1 Dějepis

6. ročník

5. Antické Řecko
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pochopí podstatu antické demokracie
• demonstruje přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury
• uvědomuje si vlastní a občanskou identitu a nutnost respektovat
identitu druhých

Kořeny řecké civilizace
Archaické a klasické období
Kultura
Makedonie
Helénismus
Přehled významných dat, osobností a pojmů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Poznávání lidí
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

6. ročník

7. ročník

Mýty,báje,pověsti,

Staré příběhy

7. ročník

8. ročník

Staré příběhy

Skladba - stavba větná

Matematika

Skladba - stavba textová
Nestárnoucí literatura

8. ročník
Pythagorova věta.

Matematika

Kruh, kružnice.

6. ročník

Informační a komunikační technologie

Úhel a jeho velikost
Obsah čtverce a obdélníku

6. ročník

Povrch a objem krychle

Internet

Trojúhelník

Výchova k občanství

8. ročník

7. ročník

Výrazy.

Kultura a její rozvíjení

Druhá mocnina a odmocnina.

Stát a právo

Pythagorova věta.

Výtvarná výchova

Slovní úlohy.

6. ročník

Kruh, kružnice.

Užité práce dekorativní a prostorové

Konstrukční úlohy.
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Internet
Výchova k občanství
7. ročník
Kultura a její rozvíjení
Stát a právo
8. ročník
Člověk a předpoklady soužití
Hudební výchova
6. ročník
Instrumentální činnosti
7. ročník
Instrumentální a pohybové činnosti
9. ročník
Opakování učiva z předchozích
ročníků.
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Výtvarné umění a životní prostředí

Kritéria hodnocení
• pochopí podstatu antické demokracie
• demonstruje přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury
• uvědomuje si vlastní a občanskou identitu a nutnost respektovat identitu druhých
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5.5.1 Dějepis

6. ročník

6. Antický Řím
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se na časové ose
• osvojí si základní periodizaci dějin
• učí se chápat formy státní moci
• uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států
• získá představu o životě a jednání osobností a společenských
skupin
• popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše

Království
Republika
Císařství
Počátky křesťanství
Římská kultura
Rozpad římské říše
Střední Evropa v době římské
Přehled významných dat, osobností a pojmů

• dokáže porovnat barbarské civilizace se světem antiky
• uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

6. ročník

Povrch a objem krychle

Informační a komunikační technologie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

6. ročník

Mýty,báje,pověsti,

8. ročník

Internet

Slovní úlohy.

Práce s informacemi

Kruh, kružnice.
Konstrukční úlohy.

Výchova k občanství

Etnický původ

7. ročník

Informační a komunikační technologie
6. ročník

Kultura a její rozvíjení

Internet

Stát a právo

Výchova k občanství

Zeměpis

7. ročník

6. ročník

Kultura a její rozvíjení

Světadíly, oceány

Stát a právo

Výtvarná výchova

8. ročník

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Člověk a předpoklady soužití
Hudební výchova
6. ročník
Instrumentální činnosti
7. ročník
Instrumentální a pohybové činnosti
9. ročník
Opakování učiva z předchozích
ročníků.
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Kritéria hodnocení
• orientuje se na časové ose
• osvojí si základní periodizaci dějin
• učí se chápat formy státní moci
• uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států
• získá představu o životě a jednání osobností a společenských skupin
• popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše
• dokáže porovnat barbarské civilizace se světem antiky
• uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy
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5.5.1 Dějepis

7. ročník

7. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 2 týdně, P

1. Raný středověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního státu,
formování národních států
• učí se chápat úlohu křesťanství a víry
• uvědomuje si obohacení Evropy kulturními podněty z Orientu
• seznámí se se státotvornou úlohou panovnických dynastií
• uvědomuje si duchovní odkaz patronů českých zemí
• učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska
sociálního

Opakování:
Krize císařství
Křesťanství
Zánik západořímské říše
Raný středověk:
Nový etnický obraz Evropy
Byzantská,arabská a franská říše
První státní útvary na našem území
Český stát v době knížecí
Formování prvních státních celků v Evropě
Boj mezi moci světskou a církevní
Křížové výpravy
Románská kultura a životní styl raného středověku

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk a literatura

Výchova k občanství

6. ročník

7. ročník

Mýty,báje,pověsti,

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kultura a její rozvíjení

7. ročník

Etnický původ

Stát a právo

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Výchova k občanství

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Člověk a předpoklady soužití
9. ročník

Život mezi lidmi

Občanská společnost

Kultura a její rozvíjení
Stát a právo

Přírodopis

Zeměpis

6. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova

Obecná biologie
Zeměpis

Výtvarné umění a životní prostředí

Světadíly, oceány
7. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
8. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa

Kritéria hodnocení
• seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního státu, formování národních států
• učí se chápat úlohu křesťanství a víry
• uvědomuje si obohacení Evropy kulturními podněty z Orientu
• seznámí se se státotvornou úlohou panovnických dynastií
• uvědomuje si duchovní odkaz patronů českých zemí
• učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska sociálního
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5.5.1 Dějepis

7. ročník

2. Vrcholný středověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje změny politické, hospodářské, sociální a kulturní
• seznamuje se s rozmachem českého státu a jeho významem ve
střední Evropě
• učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska
sociálního i etnického
• vymezuje úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
• ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské a gotické kultury

Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam
Český stát za vlády posledních Přemyslovců
Nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
Gotická kultura a životní styl jednotlivých vrstev v období vrcholného
středověku
Konflikt mezi Anglií a Francií
Kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

6. ročník

Internet

Tvarosloví

Práce s informacemi

Vypravování

Formy participace občanů v politickém životě Výchova k občanství

Popis
7. ročník

Kultura a její rozvíjení

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Skladba

Stát a právo

Práce s informacemi

Zeměpis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

O přátelství a lásce

Světadíly, oceány, makroregiony
světa

Etnický původ

Staré příběhy
8. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Skladba - stavba větná

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Skladba - stavba textová
Charakteristika
Výchova k občanství
7. ročník
Kultura a její rozvíjení
Stát a právo
8. ročník
Člověk a předpoklady soužití
9. ročník
Občanská společnost
Zeměpis
6. ročník
Světadíly, oceány
7. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
8. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova
7. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Výtvarné umění a životní prostředí
Kritéria hodnocení
• charakterizuje změny politické, hospodářské, sociální a kulturní
• seznamuje se s rozmachem českého státu a jeho významem ve střední Evropě
• učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska sociálního i etnického
• vymezuje úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám
• ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
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5.5.1 Dějepis

7. ročník

3. Pozdní středověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojuje si periodizaci středověku
• uvědomuje si okolnosti vzniku středoevropského soustátí

Doba poděbradská
Doba jagellonská
Italská renesance
Přehled významných dat
Přehled významných osobností
Přehled významných pojmů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity

7. ročník

Staré příběhy
Informační a komunikační technologie

Staré příběhy
Matematika

Internet

8. ročník

Práce s informacemi
Výchova k občanství

Slovní úlohy.
Výchova k občanství

Přírodní bohatství

7. ročník

Kultura a její rozvíjení

Kultura a její rozvíjení

Stát a právo

Stát a právo

Zeměpis

8. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova

9. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Člověk a předpoklady soužití
Občanská společnost
Zeměpis
6. ročník
Světadíly, oceány
7. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
8. ročník
Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova
7. ročník
Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

Kritéria hodnocení
• osvojuje si periodizaci středověku
• uvědomuje si okolnosti vzniku středoevropského soustátí

8. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 2 týdně, P
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5.5.1 Dějepis

8. ročník

1. Raný novověk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznámuje se s pojmy humanismus, renesance a jejich projevy v
kultuře, myšlení a životě lidí
• popíše a demonstruje průběh a význam objevných plaveb a
důsledky pronikání evropských civilizací do nově objevených zemí
• seznámuje se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli
• chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus
• učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii i v
podmínkách Evropy
• posuzuje důsledky náboženské nesnášenlivosti

Počátky novověku
Humanismus
Objevné plavby a jejich společenské důsledky
Náboženská reformace
Počátky absolutních monarchií
Český stát v předbělohorských poměrech
Třicetiletá válka
Občanská válka v Anglii

• osvojuje si pojmy parlamentarismus a konstituční monarchie
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník

Kultura a její rozvíjení

Stát a právo

8. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

8. ročník

Člověk a předpoklady soužití
Zeměpis

Objevujeme Evropu a svět

Člověk a předpoklady soužití
Výtvarná výchova

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Obyvatelstvo světa

Jsme Evropané

Užité práce dekorativní a prostorové

Výtvarná výchova
Výtvarné umění a životní prostředí
Kritéria hodnocení
• seznámuje se s pojmy humanismus, renesance a jejich projevy v kultuře, myšlení a životě lidí
• popíše a demonstruje průběh a význam objevných plaveb a důsledky pronikání evropských civilizací do nově objevených zemí
• seznámuje se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli
• chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus
• učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii i v podmínkách Evropy
• posuzuje důsledky náboženské nesnášenlivosti
• osvojuje si pojmy parlamentarismus a konstituční monarchie

2. Období 2.pol.17.st.-18.st.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se rozpoznávat projevy barokní kultury
• seznamuje se se situací českých zemích a vybraných evropských
zemí po třicetileté válce
• vymezuje význam osvícenství jako významného myšlenkového
předělu, který ovlivnil politický vývoj u nás v Evropě i na
americkém kontinentu
• ujasňuuje si pojem osvícenský absolutismus

Baroko a životní styl
Upevňování vlády Habsburků po třicetileté válce
Rozvoj vzdělanosti v době osvícenství
České země za vlády Marie Terezie a Josefa II.
Situace ve Francii,Rusku a Prusku, vzestup Velké Británie
B oj amerických osad za nezávislost, vznik USA

• uvědomuje si rozpor mezi projevy absolutní moci a snahami
nastupující buržoazie
• charakterizuje pojem kolonie, uvědomí si význam boje za
svobodu
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5.5.1 Dějepis

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

9. ročník

Smutky, strasti, svízele

Obecné poučení o jazyce

Výchova k občanství

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

8. ročník
Tvarosloví

7. ročník

Formy participace občanů v politickém životě

Kultura a její rozvíjení

Výchova k občanství

Stát a právo

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

7. ročník

Zeměpis

Stát a právo
8. ročník

8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Obyvatelstvo světa

Kulturní diference
Lidské vztahy

Člověk a předpoklady soužití
Výtvarná výchova

Hudební výchova

Etnický původ

Užité práce dekorativní a prostorové

Poslechové činnosti

Multikulturalita

Výtvarná výchova

Princip sociálního smíru a solidarity

Výtvarné umění a životní prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Kritéria hodnocení
• učí se rozpoznávat projevy barokní kultury

• seznamuje se se situací českých zemích a vybraných evropských zemí po třicetileté válce
• vymezuje význam osvícenství jako významného myšlenkového předělu, který ovlivnil politický vývoj u nás v Evropě i na americkém kontinentu
• ujasňuuje si pojem osvícenský absolutismus
• uvědomuje si rozpor mezi projevy absolutní moci a snahami nastupující buržoazie
• charakterizuje pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu

3. Zrození moderní doby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomuje si důsledky definitivního rozbití středověkých
politických, hospodářských a společenských struktur
• vědomuje si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a katalyzátor
společenských změn, dopad na životní prostředí
• charakterizuje emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve
vývoji společnosti
• chápe národní obrození jako jev celoevropský
• seznamuje se s příčinami a průběhem českého národního
obrození
• vysvětluje význam obrozeneckých snah významných osobností
• seznamuje se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků
• dokáže objasnit pojem rasismus

Velká francouzská revoluce
Napoleonské války a jejich důsledky
Průmyslová revoluce, modernizace společnosti, změna sociální
struktury
Národní a osvobozenecké hnutí v Evropě, pojem vlastenectví
a požadavek národa na svobodný rozvoj
Utváření novodobého českého národa
Rok 1848 v Evropě a v Čechách
Postavení českých zemí v habsburské monarchii ve 2. pol. 19.
století,základní rysy české politiky, její představitelé
Procesy sjednocování v Německu a v Itálii
Občanská válka v USA
Přehled významných dat
Přehled významných osobností
Přehled významných pojmů
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5.5.1 Dějepis

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník

Obecná biologie

Výklad

Zeměpis

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Smutky, strasti, svízele
Výchova k občanství

8. ročník

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Formy participace občanů v politickém životě Výtvarná výchova
Principy demokracie jako formy vlády a
Výtvarné umění a životní prostředí
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

7. ročník

Občan, občanská společnost a stát

Stát a právo
8. ročník
Člověk a předpoklady soužití
Zeměpis
7. ročník
Modelové regiony světa

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Kulturní diference

8. ročník

Lidské vztahy

Užité práce dekorativní a prostorové

Etnický původ

Výtvarné umění a životní prostředí

Multikulturalita

Výchova ke zdraví

Princip sociálního smíru a solidarity

6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení

• uvědomuje si důsledky definitivního rozbití středověkých politických, hospodářských a společenských struktur
• vědomuje si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a katalyzátor společenských změn, dopad na životní prostředí
• charakterizuje emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve vývoji společnosti
• chápe národní obrození jako jev celoevropský
• seznamuje se s příčinami a průběhem českého národního obrození
• vysvětluje význam obrozeneckých snah významných osobností
• seznamuje se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků
• dokáže objasnit pojem rasismus

9. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 2 týdně, P

1. Moderní doba přelom 20.st.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe 1.pol. 20.stol. jako období dvou nejničivějších válek
• charakterizuje okolnosti vzniku samostatné ČSR
• uvědomuje si změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem
komunistického režimu,totalitarismu a vypjatého nacionalismu
• rozpozná souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a
tendencí řešit problémy extrémními způsoby

Vývoj ve světě a v českých zemích
Kultura, umění, výchova přelom 20.stol.
České země v rakousko-uherské monarchii
1.světová válka - cíle, průběh
Situace v Rusku na začátku 20.století
Vznik ČSR
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5.5.1 Dějepis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník

Chvála vypravěčství

Tvarosloví

Informační a komunikační technologie

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

9. ročník
Vize a fantazie

Internet
Práce s informacemi

Občan, občanská společnost a stát

Matematika

Formy participace občanů v politickém životě Výchova k občanství

Slovní úlohy.

Občan v právních vztazích

Výchova k občanství

Zeměpis

7. ročník
Stát a právo

8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Světové hospodářství

Kulturní diference
Multikulturalita

8. ročník
Člověk a předpoklady soužití
Zeměpis

Hudební výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

7. ročník

9. ročník

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

8. ročník

Občanská společnost

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Modelové regiony světa

Poslechové činnosti

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

9. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Užité práce dekorativní a prostorové
Výtvarné umění a životní prostředí

Kritéria hodnocení
• chápe 1.pol. 20.stol. jako období dvou nejničivějších válek
• charakterizuje okolnosti vzniku samostatné ČSR
• uvědomuje si změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem komunistického režimu,totalitarismu a vypjatého nacionalismu
• rozpozná souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními způsoby

2. Svět a ČSR 1918-1938
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus,
agrese
• porovnává rozmanitost projevů kultury a přínos národní a
evropské kultury k tomuto odkazu
• seznamuje se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR v období druhé
republiky, protektorátu

Situace po 1.světové válce
Hlavní rysy světových dějin v tomto období
Život v Sovětském svazu mezi 1.a 2. světovou válkou
Československo ve 20.letech 20.století
Světová hospodářská krize a její důsledky
První projevy fašistické agrese, vznik válečných ohnisek
Kultura, věda a technika před vypuknutím 2. světové války
Cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda a její důsledky
Protektorát Čechy a Morava
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5.5.1 Dějepis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Mezilidské vztahy

9. ročník

Chvála vypravěčství

Úvaha

Informační a komunikační technologie

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Chvála vypravěčství
Poezie

Internet
Práce s informacemi

Občan, občanská společnost a stát

Výchova k občanství

Formy participace občanů v politickém životě Výchova k občanství

Člověk a předpoklady soužití

Základy ekologie

9. ročník

Zeměpis

Kulturní diference

Občanská společnost

8. ročník

Lidské vztahy

Stát a právo
8. ročník

Přírodopis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Výtvarná výchova

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

7. ročník

Občanská společnost

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

9. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus, agrese
• porovnává rozmanitost projevů kultury a přínos národní a evropské kultury k tomuto odkazu
• seznamuje se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR v období druhé republiky, protektorátu

3. Druhá světová válka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus,
agrese
• učí se chápat odkaz účastníků odboje
• charakterizuje poválečný vývoj ČSR, který vyústil v únorové
události 1948

Okolnosti vzniku a začátek 2. světové války
Průběh druhé světové války
Domácí a zahraniční odboj
Mezinárodní konference a poválečné uspořádání světa
Poválečné Československo v letech 1945-1948
Únorový převrat 1948
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5.5.1 Dějepis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

9. ročník

Chvála vypravěčství

Vypravování

Informační a komunikační technologie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Internet

Formy participace občanů v politickém životě

Práce s informacemi

Vize a fantazie
Výchova k občanství

Výchova k občanství

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Chvála vypravěčství
Příběhy naruby

Občan, občanská společnost a stát

Globální problémy

Stát a právo

Zeměpis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník

8. ročník

Kulturní diference

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Světové hospodářství

Lidské vztahy
Etnický původ

7. ročník

Člověk a předpoklady soužití
9. ročník
Občanská společnost

9. ročník

Multikulturalita

Česká republika

Princip sociálního smíru a solidarity

Výtvarná výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Výtvarné umění a životní prostředí

Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus, agrese
• učí se chápat odkaz účastníků odboje
• charakterizuje poválečný vývoj ČSR, který vyústil v únorové události 1948

4. Dějiny od pol. 20.st.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• seznamuje se s postavením ČSR v mezinárodních souvislostech
• rozpoznává znaky totalitní společnosti
• učí se chápat vznik a problémy existence bipolárního světa
• uvědomuje si nutnost respektovat identitu druhých
• seznamuje se s vnitřní situací v naší republice 1968

Mezinárodněpolitické změny ve světě po 2. světové válce
Poválečné uspořádání Československa
Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
Nastolení komunistické moci v Československu
Uvolňování komunistického režimu
Normalizace 70. a 80. léta
Kultura, umění, věda a zábava
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5.5.1 Dějepis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

9. ročník

Příběhy naruby

Příběhy naruby

Informační a komunikační technologie

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Vize a fantazie
Výchova k občanství

Internet
Práce s informacemi

Občan, občanská společnost a stát

7. ročník

Formy participace občanů v politickém životě Výchova k občanství

Stát a právo
8. ročník

Občanská společnost

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Člověk a předpoklady soužití

Globální problémy

Zeměpis

Přírodopis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

7. ročník

Základy ekologie

Kulturní diference

Modelové regiony světa

Zeměpis

Lidské vztahy

Hudební výchova

8. ročník

Etnický původ

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
9. ročník

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

8. ročník
Česká hudba 20. století

Obyvatelstvo světa

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Česká republika
Výtvarná výchova

Vztah člověka k prostředí

Výtvarné umění a životní prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení

• seznamuje se s postavením ČSR v mezinárodních souvislostech
• rozpoznává znaky totalitní společnosti
• učí se chápat vznik a problémy existence bipolárního světa
• uvědomuje si nutnost respektovat identitu druhých
• seznamuje se s vnitřní situací v naší republice 1968

5. Konec 20. století
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětluje příčiny postupného rozpadu východního bloku
rozkladem komunistických systémů
• seznamuje se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a s
vývojem v 90. letech - vznik ČR
• rozpozná hrozbu terorismu
• ujasňuje si vliv médií na každodenní život a politické dění

Výrazné politické změny ve světě a v Československu od poloviny
80. let do poloviny 90. let 20. století
Úspěchy a objevy dosažené lidstvem
Závažné problémy ohrožující lidstvo
Státně politické změny ve světě
Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování
Přehled významných dat
Přehled významných osobností

• prokáže základní orientaci v problémech současného světa
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5.5.2 Výchova k občanství

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Mezilidské vztahy

9. ročník

Příběhy naruby

Příběhy naruby

Informační a komunikační technologie

Komunikace
Kooperace a kompetice

Vize a fantazie
Výchova k občanství

Internet
Práce s informacemi

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

7. ročník

Výchova k občanství

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Stát a právo
8. ročník

Globální problémy

Člověk a předpoklady soužití

Svět a Evropa

9. ročník

Přírodopis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Svět a Evropa

Základy ekologie

Kulturní diference

Zeměpis

Zeměpis

7. ročník

Lidské vztahy

Obyvatelstvo světa

Etnický původ

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

Modelové regiony světa
Hudební výchova
8. ročník

Česká republika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Česká hudba 20. století

Výtvarná výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Výtvarná výchova

Výtvarné umění a životní prostředí

9. ročník

Vztah člověka k prostředí

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• vysvětluje příčiny postupného rozpadu východního bloku rozkladem komunistických systémů
• seznamuje se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a s vývojem v 90. letech - vznik ČR
• rozpozná hrozbu terorismu
• ujasňuje si vliv médií na každodenní život a politické dění
• prokáže základní orientaci v problémech současného světa

5.5.2 Výchova k občanství
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

5. ročník

Charakteristika předmětu
Výchova k občanství
Charakteristika vyučovacího předmětu
Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského
života,pozitivní hodnotové orientace a žádoucí modely chování.
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím
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Vzdělávací oblast předmětu
- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientace ve významných okolnostech společenského života
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
- vedení k sebepoznávání
Časová dotace
6. – 9. roč. 1 hodina týdně
Místo realizace
- třídy
- knihovna
- učebna PC
- veřejná prostranství mimo školu
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 sociálního smíru a solidarity)
EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí)
MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody realizace
-vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy,
dramatizace, projekty, PC, video
-beseda
-dotazníky - interwiev
Kompetence k učení
žáci
-vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků,
nalézají souvislosti
-získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
učitel
- vede žáky k ověřování důsledků
- poskytuje metody, při kterých docházejí žáci k objevům, řešením a závěrům
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
žáci
- tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
učitel
- klade otevřené otázky
- umožní volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní
žáci
-formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
- komunikují na odpovídající úrovni
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- umí využívat ke komunikaci vhodné technologie
učitel
- projevuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
-vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- podněcuje žáky k argumentaci
- vytváří příležitostí pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
žáci
- umí spolupracovat v týmu
- upevňují dobré mezilidské vztahy
- umí hodnotit svou práci i práci ostatních
učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok -vede žáky k tomu, aby na základě jasných
kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské
žáci
- znají legislativu a obecné morální zákony
- respektují názory ostatních
- formují své volní a charakterové rysy
- zodpovědně se rozhodují podle dané situace
učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní
žáci
- dokážou si zorganizovat vlastní práci
učitel
- dodává žákům sebedůvěru
-napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vede ke správnému způsobu používání techniky a vybavení

6. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P
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6. ročník

1. Rok v jeho proměnách
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe závislost člověka na přírodě

Člověk v rytmu času, cyklus dne, týdne a roku
Čas v praktickém životě, měření času, orientace v čase, kalendář
Možnosti využití volného času

• učí se efektivně využívat svůj volný čas
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Poznávání lidí

6. ročník

Mezilidské vztahy
Komunikace

Mýty,báje,pověsti,

Informační a komunikační technologie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

6. ročník

Toulky, cesty, putování

8. ročník
Skladba - stavba větná

Internet

9. ročník

Zeměpis

Občan, občanská společnost a stát

Popis a charakteristika

Země jako vesmírné těleso

Informační a komunikační technologie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

6. ročník

Lidské vztahy

Internet
Dějepis
Doba kamenná
Starověk
Hudební výchova
8. ročník
Hudebně pohybové činnosti
Kritéria hodnocení
• chápe závislost člověka na přírodě
• učí se efektivně využívat svůj volný čas

2. Domov a rodina
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v pojmech domov, rodina a obec
• objasní jaké místo má majetek mezi dalšími životními hodnotami

Základní funkce rodiny, hospodaření domácnosti
Domov a jeho okolí
Lidská setkání

• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu života
• na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Český jazyk a literatura

Mezilidské vztahy

6. ročník

6. ročník

Komunikace

Zdravý způsob života

Pohádky

Kooperace a kompetice

Rizika ohrožující zdraví

Mýty,báje,pověsti,
Dětskýma očima

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Anglický jazyk

Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník
A day with friends
8. ročník
Having fun
9. ročník
Great ideas
6. ročník
My weekend
Informační a komunikační technologie
Internet
WWW stránky
Hudební výchova
8. ročník
Poslechové činnosti
Česká hudba 20. století
Výchova ke zdraví
6. ročník
Sexuální výchova
Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví
Kritéria hodnocení
• orientuje se v pojmech domov, rodina a obec
• objasní jaké místo má majetek mezi dalšími životními hodnotami
• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
• na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební
karty, vysvětlí jejich omezení

3. Naše vlast, státní symboly
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pojmu vlast a vlastenectví
• učí se respektovat jiné národy a národnosti
• dokáže objasnit státní symboly

Pověsti o počátcích českého národa
Naši slavní předkové
Kdo nás proslavil
Vynálezy
Krása a bohatost mateřského jazyka
Státní symboly
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

8. ročník

Mýty,báje,pověsti,

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Čeština jako jeden ze slovanských
jazyků
9. ročník

Informační a komunikační technologie
Internet

Jsme Evropané

Tvarosloví

Práce s informacemi

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Dějepis

Kulturní diference

6. ročník
Starověk

Lidské vztahy

A visit to the Czech Republic

Hudební výchova

Etnický původ

Informační a komunikační technologie

Poslechové činnosti

Internet
Dějepis
Doba kamenná
Doba kovů
Zeměpis
Geografická kartografie a topografie
7. ročník
Geografická kartografie a topografie
8. ročník
Geografická kartografie a topografie
Hudební výchova
6. ročník
Poslechové činnosti
7. ročník
Poslechové činnosti
8. ročník
Poslechové činnosti
Česká hudba 20. století

Kritéria hodnocení
• rozumí pojmu vlast a vlastenectví
• učí se respektovat jiné národy a národnosti
• dokáže objasnit státní symboly

4. Obec, region,země
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává, čím se jeho region odlišuje od ostatních, umí popsat
zvyky a obyčeje
• uvádí, proč je třeba respektovat jiné národy a národnosti

Náš kraj, naše země
Hlavní město Praha
Památná místa a významné osobnosti bydliště
Národnostní menšiny
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5.5.2 Výchova k občanství

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Kooperace a kompetice

6. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

6. ročník

Mýty,báje,pověsti,

Jazyk a jeho útvary

Informační a komunikační technologie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

8. ročník
Skladba - stavba větná

Internet

9. ročník

Práce s informacemi

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Vypravování

Hudební výchova

Kulturní diference

Poslechové činnosti

Lidské vztahy

Anglický jazyk
6. ročník

Etnický původ

Around town

Multikulturalita

Informační a komunikační technologie

Princip sociálního smíru a solidarity

Internet

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

WWW stránky

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Přírodopis
9. ročník
Neživá příroda
Zeměpis
6. ročník
Geografická kartografie a topografie
Systém přírodní sféry na regionální
úrovni
7. ročník
Geografická kartografie a topografie
Systém přírodní sféry na regionální
úrovni
8. ročník
Geografická kartografie a topografie
Hudební výchova
6. ročník
Poslechové činnosti
7. ročník
Poslechové činnosti
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
Výchova ke zdraví
Dopravní výchova

Kritéria hodnocení
• rozpoznává, čím se jeho region odlišuje od ostatních, umí popsat zvyky a obyčeje
• uvádí, proč je třeba respektovat jiné národy a národnosti

5. Přírodní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí a popíše způsoby, jak se může jednotlivec osobně
podílet na ochraně životního prostředí

Chování v přírodě
Vhodné a nevhodné činnosti
Co představuje ohrožení pro obyvatele lesa
Jak můžeme pomoci
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5.5.2 Výchova k občanství

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Ekosystémy
Základní podmínky života

6. ročník

8. ročník

Toulky, cesty, putování

Skladba - stavba větná

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Informační a komunikační technologie
Vztah člověka k prostředí

Internet

Skladba - stavba textová
Dějepis

Práce s informacemi

6. ročník

Zeměpis

Pravěk
Doba kamenná

Krajinná sféra - přírodní sféra

Doba kovů
Starověk
Fyzika
Látka a těleso.
Přírodopis
7. ročník
Biologie živočichů
8. ročník
Strunatci
9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie
Zeměpis
6. ročník
Systém přírodní sféry na regionální
úrovni
7. ročník
Systém přírodní sféry na regionální
úrovni
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví
Kritéria hodnocení
• zhodnotí a popíše způsoby, jak se může jednotlivec osobně podílet na ochraně životního prostředí

7. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P
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5.5.2 Výchova k občanství

7. ročník

1. Život mezi lidmi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si, co vše působí na formování osobnosti

Rodina
Národ
Společnost
Naše vlast

• rozpozná negativní vlivy
• umí vhodně volit způsob komunikace
• chápe vliv masmédií, učí se kritickému pohledu na informace
• 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
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Občan, občanská společnost a stát

6. ročník

6. ročník

Mýty,báje,pověsti,

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Vypravování

Informační a komunikační technologie

Odvaha a dobrodružství
7. ročník

7. ročník

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Internet

Skladba

Práce s informacemi

Popis

Vnímání autora mediálních sdělení

Životopis

Fungování a vliv médií ve společnosti

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Tvorba mediálního sdělení

Humor v literatuře
8. ročník
Humor v literatuře
Anglický jazyk
7. ročník
Bonfire night
Something to eat ?
Accident
9. ročník
One country, many cultures
Dějepis
7. ročník
Raný středověk
Chemie
8. ročník
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Výchova ke zdraví
6. ročník
Mimořádné situace
Dopravní výchova

Kritéria hodnocení
• uvědomí si, co vše působí na formování osobnosti
• rozpozná negativní vlivy
• umí vhodně volit způsob komunikace
• chápe vliv masmédií, učí se kritickému pohledu na informace
• 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
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5.5.2 Výchova k občanství

7. ročník

2. Majetek a bohatství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se respektovat cizí majetek, využívat a chránit vlastní majetek

Majetek
Vlastnictví
Hra o majetek

• rozlišuje mezi majetkem získaným aktivně a majetkem získaným
pasivně
• učí se soucítit a pomáhat lidem žijícím ve špatných sociálních
podmínkách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Poznávání lidí

6. ročník

Zdravý způsob života

Práce s informacemi
Informační a komunikační technologie

Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
5. ročník

Občan, občanská společnost a stát

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
4. ročník
Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
3. ročník
Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
Chemie
8. ročník
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Zeměpis
7. ročník
Modelové regiony světa
Výtvarná výchova
Výtvarné umění a životní prostředí
Kritéria hodnocení
• učí se respektovat cizí majetek, využívat a chránit vlastní majetek
• rozlišuje mezi majetkem získaným aktivně a majetkem získaným pasivně
• učí se soucítit a pomáhat lidem žijícím ve špatných sociálních podmínkách

3. Přírodní bohatství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vnímá krajinné a ekologické bohatství země
• zaujímá aktivní postoj k ochraně životního prostředí

Poznej svou krajinu
Chraň svoji krajinu
Ekohra
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5.5.2 Výchova k občanství

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Dějepis

Ekosystémy

9. ročník

Základní podmínky života

7. ročník

Základy ekologie

Pozdní středověk

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Zeměpis
Vztah člověka k prostředí

Chemie

Vztah příroda a společnost

8. ročník
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Přírodopis
Strunatci
9. ročník
Neživá příroda
Základy ekologie
Zeměpis
7. ročník
Modelové regiony světa
Výtvarná výchova
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Kritéria hodnocení
• vnímá krajinné a ekologické bohatství země
• zaujímá aktivní postoj k ochraně životního prostředí

4. Kultura a její rozvíjení
Očekávané výstupy
žák:
• prohlubuje vztah k vlasti, její kultuře

Učivo
Kultura a umění
Umělecké slohy a moderní umění
Kulturní instituce
Výprava do historie módy a stavebních slohů
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7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Poznávání lidí

7. ročník

8. ročník

Mezilidské vztahy

Internet

Hodnoty, postoje, praktická etika

Práce s informacemi

Čeština jako jeden ze slovanských
jazyků
6. ročník

Dějepis

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Mýty,báje,pověsti,

6. ročník

Občan, občanská společnost a stát

Odvaha a dobrodružství

Starověk

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

7. ročník

Antické Řecko

Staré příběhy

Antický Řím

Objevujeme Evropu a svět

8. ročník

7. ročník

Jsme Evropané

Skladba - stavba textová

Raný středověk

6. ročník

Vrcholný středověk
Pozdní středověk

Dětskýma očima
Dějepis

Výtvarná výchova

7. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Raný středověk
8. ročník
Raný novověk
6. ročník
Antické Řecko
Antický Řím
7. ročník
Vrcholný středověk
Pozdní středověk
8. ročník
Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zeměpis
7. ročník
Modelové regiony světa
Výtvarná výchova
Výtvarné umění a životní prostředí

Kritéria hodnocení
• prohlubuje vztah k vlasti, její kultuře

5. Stát a právo
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje lidská práva v reálných situacích
• respektuje práva druhých
• dokáže objasnit státní symboly

Vznik státu a právních norem
Historické typy státu
Volby
Výkonná moc
Soudní moc
Práva a povinnosti občanů
Právo a morálka
Od orientální despocie k demokratickému státu
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5.5.2 Výchova k občanství

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Informační a komunikační technologie

Matematika

Občanská společnost a škola

7. ročník

7. ročník

Občan, občanská společnost a stát

Internet

Formy participace občanů v politickém životě

Práce s informacemi

Celá čísla
Dějepis

Dějepis

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Raný středověk

6. ročník

6. ročník

Starověk

Antické Řecko

Antické Řecko

Antický Řím

Antický Řím

7. ročník

7. ročník

Vrcholný středověk

Raný středověk

Pozdní středověk

Vrcholný středověk

8. ročník

Pozdní středověk
8. ročník

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Přírodopis

Raný novověk

9. ročník

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby

Základy ekologie
Výchova ke zdraví

9. ročník

6. ročník

Moderní doba přelom 20.st.

Sexuální výchova

Svět a ČSR 1918-1938
Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Kritéria hodnocení
• uplatňuje lidská práva v reálných situacích
• respektuje práva druhých
• dokáže objasnit státní symboly

8. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P

1. Člověk a dospívání
Očekávané výstupy
žák:
• chápe nutnost samostatnosti
• přijímá zodpovědnost za své činy

Učivo
Dospívání
Hledání nového naplnění života
Od plenek k dospělosti
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5.5.2 Výchova k občanství

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Mimořádné situace

Úvaha

Seberegulace a sebeorganizace

Sexuální výchova

Smutky, strasti, svízele

Psychohygiena

Zdravý způsob života

Kreativita

Rizika ohrožující zdraví

Humor v literatuře
6. ročník

Hodnota a podpora zdraví

Poznávání lidí

Dětskýma očima
Humor v literatuře

Mezilidské vztahy

8. ročník

Komunikace

Chvála jazyka

Kooperace a kompetice

Anglický jazyk

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Home and away

Hodnoty, postoje, praktická etika

Having fun
Chemie
Nebezpečné látky a přípravky varovné
značky a jejich význam
9. ročník
Léčiva a návykové látky
Hudební výchova
7. ročník
Poslechové činnosti

Kritéria hodnocení
• chápe nutnost samostatnosti
• přijímá zodpovědnost za své činy

2. Člověk hledající společenství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích
• učí se navazovat a pěstovat zdravé mezilidské vztahy

Hledání blízkého člověka
Komunikace
Přátelství, láska, solidarita, konflikt
Zdravý způsob života
Muž, žena, láska a všechno, co k tomu patří

• začleňuje se do společného světa lidské komunikace
• dokáže objasnit státní symboly
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Biologie člověka

Úvaha

Výchova ke zdraví

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

Smutky, strasti, svízele
Humor v literatuře

6. ročník

Chvála jazyka

Sexuální výchova

Kreativita

Zdravý způsob života

Poznávání lidí

Výchova ke zdraví
6. ročník

Mezilidské vztahy

Hodnota a podpora zdraví

Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kritéria hodnocení
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
• učí se navazovat a pěstovat zdravé mezilidské vztahy
• začleňuje se do společného světa lidské komunikace
• dokáže objasnit státní symboly
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5.5.2 Výchova k občanství

8. ročník

3. Člověk hledající sám sebe
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe své místo ve světě

Člověk a svět
Smysl života
Vývoj života na zemi

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Hudební výchova

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Česká hudba 20. století

Smutky, strasti, svízele

Seberegulace a sebeorganizace

Humor v literatuře

Poznávání lidí

Chvála jazyka
Nauka o slově

Mezilidské vztahy
Chemie

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Nebezpečné látky a přípravky varovné
značky a jejich význam
Výtvarná výchova

Základní podmínky života

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdravý způsob života
Kritéria hodnocení
• chápe své místo ve světě

4. Člověk a předpoklady soužití
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří základ právního vědomí
• chápe neoddělitelné sepětí s právním řádem
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci

Člověk a řád
Lidská práva v zrcadle dějin
Problémy v oblasti lidských práv
Deklarace lidských práv
Člověk poznává svět
Člověk jako tvůrce

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

255

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5.2 Výchova k občanství

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Český jazyk a literatura

Kulturní diference

6. ročník

Lidské vztahy

Pravěk

Etnický původ

Doba kamenná

Multikulturalita

Doba kovů

Princip sociálního smíru a solidarity

Starověk

8. ročník
Humor v literatuře
Chvála jazyka
Dějepis
Raný novověk

Antické Řecko

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Antický Řím

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Biologie člověka

7. ročník

Vztah člověka k prostředí

Výchova ke zdraví

Raný středověk

6. ročník

Vrcholný středověk

Mimořádné situace

Pozdní středověk
8. ročník
Raný novověk
Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby
9. ročník
Moderní doba přelom 20.st.
Svět a ČSR 1918-1938
Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Výtvarná výchova
8. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
Kritéria hodnocení
• vytváří základ právního vědomí
• chápe neoddělitelné sepětí s právním řádem
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství

• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy - osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci

5. Zapojení do lidské spolupráce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se získávat poředstavu o svých zájmech, vlohách,
vlastnostech, schopnostech a předpokladech pro vybrané povolání

Zaměstnáni nebo povolání?
Souhrné opakování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Pracovní výchova

Český jazyk a literatura

Mezilidské vztahy

7. ročník

Komunikace

Práce s informacemi

8. ročník

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Bezpečnost a hygiena práce

Hodnoty, postoje, praktická etika

Obrábění dřeva

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

6. ročník

Samostatná tvořivá práce

7. ročník
Humor v literatuře
8. ročník

Zpracování kovů

Literatura 19. století
6. ročník

Lidské vztahy

Dětskýma očima
Humor v literatuře
8. ročník
Chvála jazyka
Jiné světy - fantasy
Výtvarná výchova
Výtvarné umění a životní prostředí
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5.5.2 Výchova k občanství

8. ročník
Kritéria hodnocení
• učí se získávat poředstavu o svých zájmech, vlohách, vlastnostech, schopnostech a předpokladech pro vybrané povolání

9. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P

1. Smysl společenství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe člověka jako tvora společenského

Spolupráce lidí a její podmínky
Mýtus
Náboženství
Rodina

• orientuje se ve světových náboženstvích
• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí
• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činností a spolupráce při postihování trestných činů
• uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady
a zápory
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

9. ročník

9. ročník

Internet

Skladba

Práce s informacemi

Proslov a diskuse

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• chápe člověka jako tvora společenského
• orientuje se ve světových náboženstvích
• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí
• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činností a spolupráce při postihování trestných činů
• uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory

2. Občanská společnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v otázkách státu a práva

Stát a ústava
Demokracie
Formování naši státnosti
Vznik a vývoj ČSR

• rozlišuje nejčastější typy a formy státu
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
• dokáže objasnit státní symboly
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Dějepis

Český jazyk a literatura

Občan, občanská společnost a stát

7. ročník

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

9. ročník

Raný středověk

Tiskopisy

Vrcholný středověk

Úvaha

Pozdní středověk

Proslov a diskuse

9. ročník

Publicistické útvary

Svět a ČSR 1918-1938

Chvála vypravěčství

Druhá světová válka

Příběhy naruby
Anglický jazyk

Vnímání autora mediálních sdělení

Welcome

Fungování a vliv médií ve společnosti
Dějepis

Tvorba mediálního sdělení

Moderní doba přelom 20.st.
Svět a ČSR 1918-1938
Dějiny od pol. 20.st.
Kritéria hodnocení
• orientuje se v otázkách státu a práva
• rozlišuje nejčastější typy a formy státu
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
• dokáže objasnit státní symboly

3. Občan v právních vztazích
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje základní ekonomické pojmy

Dělba práce
Lidské potřeby
Tržní hospodářství
Peníze a hodnota
Podnikání
Státní rozpočet
Daně
Pracovní právo

• dokáže vyložit podstatu fungování trhu
• dodržuje zásady hospodárnosti

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

9. ročník

9. ročník

Internet

Příběhy naruby

Práce s informacemi

Vize a fantazie
Dějepis

Občanská společnost a škola

Moderní doba přelom 20.st.

Občan, občanská společnost a stát

Přírodopis
Dědičnost
Kritéria hodnocení
• rozlišuje základní ekonomické pojmy
• dokáže vyložit podstatu fungování trhu
• dodržuje zásady hospodárnosti
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9. ročník

4. Globální problémy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva
• chápe nutnost změny ve stylu života, potřebu spolupráce a
rozvíjení odpovědnosti jedince za své i společenské prostředí
• 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

Planetární problémy
Nové technologie
Zodpovědnost člověka

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Český jazyk a literatura

Ekosystémy
Základní podmínky života

9. ročník

9. ročník

Základy ekologie

Příběhy naruby

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Zeměpis
Vztah člověka k prostředí

Poezie

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy

Vize a fantazie
Matematika
7. ročník
Celá čísla
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Dějepis
9. ročník
Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Chemie
Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Průmyslová hnojiva
Přírodopis
7. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů
8. ročník
Strunatci
Zeměpis
6. ročník
Země jako vesmírné těleso
7. ročník
Země jako vesmírné těleso
Výtvarná výchova
9. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové
Výchova ke zdraví
6. ročník
Mimořádné situace
Rizika ohrožující zdraví
Fyzika
9. ročník
Astronomie.

Kritéria hodnocení
• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
• chápe nutnost změny ve stylu života, potřebu spolupráce a rozvíjení odpovědnosti jedince za své i společenské prostředí
• 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
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5.6 Člověk a příroda

9. ročník

5. Svět a Evropa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování
• chápe škodlivost mezinárodní izolace a nutnost spolupráce

Mezinárodní spolupráce va organizace
Jednotící prvky evropské civilizace
Společná zkušenost
Integrační procesy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

9. ročník

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

9. ročník

Internet

Slovní zásoba

Práce s informacemi

Tvarosloví

Dějepis

Pravopis
Poezie

Konec 20. století

Vize a fantazie

Zeměpis
Obyvatelstvo světa

Dějepis
Konec 20. století

Kritéria hodnocení
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
• chápe škodlivost mezinárodní izolace a nutnost spolupráce

5.6 Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování
přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje
vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště
významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a
vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se
stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické
problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v
přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si
pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným
vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v
Evropě i ve světě.

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

260

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu
zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje
na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje
především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a
svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,
měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a
hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými
způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení
vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví
ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího
využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.1 Fyzika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1+1

1+1

Mgr. Gabriela Rakošanová

Mgr. Gabriela Rakošanová

Mgr. Gabriela Rakošanová

Mgr. Alois Vodák

5. ročník

Charakteristika předmětu
Fyzika
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7., 8. a 9.ročníku dvě
hodiny týdně.
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
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- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- 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 potřeba energie
v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS)
- vzájemné respektování (MKV)

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Gabriela Rakošanová, 1 týdně, P

1. Látka a těleso.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže určit rozdíl mezi látkou a tělesem
• popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti,
kterými se od sebe liší
dokáže určit rozdíl mezi látkou a tělesem
popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti,
kterými se od sebe liší
• správně používá pojem atom, molekula,iont

Co nás obklopuje.
Z čeho se tělesa skládají.
Druhy skupenství látek.
Atomy a molekuly,jejich vlastnosti.

• má představu o tom, z čeho se skládá atom
• získá představu o velikosti atomů
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Kreativita

6. ročník

Komunikace

Nauka o slově

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Vypravování

8. ročník
Tvarosloví

Popis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

7. ročník
Nauka o slově

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Vypravování

Lidské vztahy

O přátelství a lásce
Informační a komunikační technologie

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

6. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Výchova k občanství
6. ročník
Přírodní prostředí
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.
Kapaliny.
Plyny.
Pracovní výchova
6. ročník
Práce se dřevem
Práce s kovem
Práce s plasty
7. ročník
Práce s kovem
Práce s plastem

Kritéria hodnocení
• dokáže určit rozdíl mezi látkou a tělesem
• popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší
• správně používá pojem atom, molekula,iont
• má představu o tom, z čeho se skládá atom
• získá představu o velikosti atomů

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

263

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

6. ročník

2. Fyzikální veličiny.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• naučí se změřit délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit v různých
jednotkách
• změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného
válce a zapíše výsledek
• změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a
rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce
• rozumí pojmu hustota,co je a co není hustota
• změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku
hodin
• rozlišuje co je a co není síla
• změří sílu siloměrem
• změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených
hodnot
• předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší
nebo zmenší
• vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
• pochopí důsledky objemové roztažnosti na příkladech a pokusech

Fyzikální veličiny.
Délka - druhy měřidel
zápis délek
tvoření jednotek délky
chyba měření
vznik metru
Hmotnost - jednotky hmotnosti
druhy vah
vážení kapalin
čistá a hrubá hmotnost
Čas - jednotky času
¨ měření času a zápis
druhy hodin
Objem - jednotky objemu
odměrné nádoby
měření objemu kapalin,pevných a sypkých látek
Teplotní roztažnost látek - pevných látek
kapalných a plynných
Teplota - druhy teploměrů
Celsiova stupnice
měření teploty
Hustota - co je a co není hustota
výpočet hustoty
hustota látek
Síla - co je a co není síla
účinky síly
jednotka síly
měření siloměrem
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Kreativita

6. ročník

Komunikace

Nauka o slově
Vypravování

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Popis

Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

7. ročník
Nauka o slově
Vypravování
8. ročník
Tvarosloví

Lidské vztahy

Výklad

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy z učebních bloků:

9. ročník
Slovní zásoba
Výklad a výtah
Matematika
6. ročník
Základní pravidla rýsování
Základní geometrické útvary
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Obsah čtverce a obdélníku
Povrch a objem krychle
Trojúhelník
7. ročník
Racionální čísla
Celá čísla
Povrch a objem hranolů
8. ročník
Lineární rovnice.
Kruh, kružnice.
Válec.
9. ročník
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Tělesa
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.
Zvukové jevy.
Elektrický proud.
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
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6. ročník
Atomy a záření.

Průřezová témata

přesahy z učebních bloků:

Astronomie.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Kreativita

8. ročník

Komunikace

Vlastnosti látek - hustota

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Jak zkoumáme látky

Občan, občanská společnost a stát

Elektrický obvod a vodivost látek

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

9. ročník
Přírodní látky
Přírodopis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Lidské vztahy

Biologie člověka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Pracovní výchova

Vztah člověka k prostředí

7. ročník
Technické kreslení
Práce s kovem
Práce s plastem
8. ročník
Technické kreslení
Zpracování kovů
9. ročník
Zpracování kovů
Elektrotechnické práce
Práce s laboratorní technikou

Kritéria hodnocení
• naučí se změřit délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit v různých jednotkách
• změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a zapíše výsledek
• změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce
• rozumí pojmu hustota,co je a co není hustota
• změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin
• rozlišuje co je a co není síla
• změří sílu siloměrem
• změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot
• předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo zmenší
• vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
• pochopí důsledky objemové roztažnosti na příkladech a pokusech

3. Elektrické vlastnosti látek.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže vyjmenovat typické vodiče a nevodiče

Elektrování třením.
Druhy elektrického náboje.
Zdroje elektrického náboje.
Vodiče a nevodiče.
Elektrické pole.
Výboj a blesk.
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Kreativita

6. ročník

Mezilidské vztahy

Nauka o slově

Komunikace

Vypravování

8. ročník
Práce a energie.

Popis

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

7. ročník

Občanská společnost a škola

Nauka o slově

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Vypravování
8. ročník
Tvarosloví

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výklad

Lidské vztahy

9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Slovní zásoba

Vztah člověka k prostředí

Matematika
6. ročník
Základní pravidla rýsování
Základní geometrické útvary
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
7. ročník
Racionální čísla
Celá čísla
9. ročník
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Tělesa
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Atomy a záření.
Pracovní výchova
7. ročník
Práce s kovem
Práce s plastem
9. ročník
Elektrotechnické práce
Práce s laboratorní technikou

Kritéria hodnocení
• dokáže vyjmenovat typické vodiče a nevodiče
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6. ročník

4. Magnetismus.
Očekávané výstupy

Učivo
Magnety a jejich vlastnosti.
Působení magnetů na tělesa z různých látek.
Magnetická indukce.
Magnetické pole a indukční čáry.
Magnetické pole Země.
Kompas.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Kreativita

6. ročník

Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Popis
7. ročník
Vypravování

Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník
Tvarosloví
Výklad
9. ročník
Slovní zásoba

Lidské vztahy

Úvaha

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy z učebních bloků:

Informační a komunikační technologie
6. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
6. ročník
Gravitační síla
7. ročník
Síly a jejich vlastnosti.
8. ročník
Práce a energie.
Elektrický proud.
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Pracovní výchova
6. ročník
Práce s kovem
7. ročník
Práce s kovem

Kritéria hodnocení
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

6. ročník

5. Gravitační síla
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí ukázat působení gravitační síly

Gravitační pole.
Tělesa se přitahují.
Svislý a vodorovný směr.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Kreativita

6. ročník

Mezilidské vztahy

Nauka o slově

Komunikace

Popis

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

7. ročník
O přátelství a lásce
Tvarosloví
Výklad
9. ročník
Slovní zásoba

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Práce a energie.

8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Magnetismus.
8. ročník

Vypravování

Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

6. ročník

Matematika
6. ročník
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
7. ročník
Racionální čísla
Celá čísla
8. ročník
Lineární rovnice.
Slovní úlohy.
9. ročník
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
7. ročník
Síly a jejich vlastnosti.
8. ročník
Práce a energie.
9. ročník
Astronomie.
Zeměpis
6. ročník
Země jako vesmírné těleso

Kritéria hodnocení
• umí ukázat působení gravitační síly
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

6. ročník

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Gabriela Rakošanová, 1 týdně, P

1. Pohyb těles.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozezná rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
• změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas
• používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného
pohybu tělesa při řešení úloh
• znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase a
určí z něj k danému času dráhu a naopak
• určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas

Co je pohyb.
Posuvný a otáčivý pohyb.
Průměrná rychlost.
Měření rychlosti.
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb.
Grafy.
Dráha rovnoměrného pohybu.
Dráha nerovnoměrného pohybu.
Výpočet doby rovnoměrného pohybu.

• rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k
jinému tělesu
• pozná pohyb a klid
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Seberegulace a sebeorganizace

7. ročník

Kreativita

Nauka o slově

Komunikace

Vypravování

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Informační a komunikační technologie
Práce se složkami a soubory

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Internet
WWW stránky

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Sportovní hry

Lidské vztahy

7. ročník
Síly a jejich vlastnosti.
Kapaliny.
6. ročník
Látka a těleso.
Elektrické vlastnosti látek.
8. ročník
Práce a energie.

Kopaná

Etnický původ

Nohejbal

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

běh na lyžích

Ekosystémy

stolní tenis

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

odbíjená
Pracovní výchova

Vztah člověka k prostředí

Bezpečnost a hygiena práce
Technické kreslení
Kritéria hodnocení
• rozezná rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
• změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas
• používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh
• znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak
• určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas
• rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu
• pozná pohyb a klid
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

7. ročník

2. Síly a jejich vlastnosti.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil
stejných či opačných směrů
• určí v jednoduchých případech velikost a směr působící tlakové
síly
• užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem
plochy na níž síla působí
• chápe,kdy se pohybuje těleso,na které působí síla a kdy se
pohybuje těleso,na které nepůsobí žádná síla
• chápe Newtonovy zákony

Vzájemné působení těles.
Síla.
Skládání rovnoběžných sil.
Skládání různoběžných sil.
Tíhová síla a těžiště.
Setrvačnost.
Síla a změny pohybu.
Akce a reakce.
Tlak a tlaková síla.
Smykové tření.

• využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn
pohybu tělesa při působení sil
• pozná různé formy vzájemného působení těles
• naučí se sílu graficky znázornit
• osvojí si znalost zákonu akce a reakce
• seznámí se s otáčivým účinkem síly
• seznámí se s pojmem tlaková síla
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Kreativita

7. ročník

Komunikace

Nauka o slově

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Vypravování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výklad
Fyzika

8. ročník
Tvarosloví
Matematika
7. ročník

Lidské vztahy

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Etnický původ

Procenta

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Středová souměrnost

Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

8. ročník

Osová souměrnost

7. ročník
Kapaliny.
6. ročník
Elektrické vlastnosti látek.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Práce a energie.

8. ročník
Druhá mocnina a odmocnina.
Lineární rovnice.
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
Práce se složkami a soubory
Internet
WWW stránky
Práce s informacemi
Fyzika
Pohyb těles.
Pracovní výchova
Obrábění dřeva
Práce s kovem
Práce s plastem
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

7. ročník
Kritéria hodnocení
• určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných směrů
• určí v jednoduchých případech velikost a směr působící tlakové síly
• užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí
• chápe,kdy se pohybuje těleso,na které působí síla a kdy se pohybuje těleso,na které nepůsobí žádná síla
• chápe Newtonovy zákony
• využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn pohybu tělesa při působení sil
• pozná různé formy vzájemného působení těles
• naučí se sílu graficky znázornit
• osvojí si znalost zákonu akce a reakce
• seznámí se s otáčivým účinkem síly
• seznámí se s pojmem tlaková síla

3. Kapaliny.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe,kterým směrem působí kapaliny a plyny

Vlastnosti kapalin,povrchové napětí.
Závislost hustoty kapaliny na teplotě.
Kapilární jevy.
Hydrostatický tlak.
Spojené nádoby.
Archimedův zákon.
Plavání těles.
Pascalův zákon.

• rozumí jak se mění hydrostatický tlak s hloubkou
• chápe podstatu spojených nádob
• chápe Archimédův zákon
• chápe Pascalův zákon
• seznámí se s vlastností kapalin - povrchové napětí
• pochopí proč tělesa plavou
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Kreativita

7. ročník

Komunikace

Vypravování
O přátelství a lásce

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

8. ročník
Tvarosloví

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

6. ročník
Látka a těleso.
8. ročník
Práce a energie.
Tepelné jevy.

Výklad
Úvaha
Matematika
7. ročník
Racionální čísla

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Celá čísla

Vztah člověka k prostředí

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Středová souměrnost
Osová souměrnost
8. ročník
Lineární rovnice.
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

7. ročník
Kritéria hodnocení
• chápe,kterým směrem působí kapaliny a plyny
• rozumí jak se mění hydrostatický tlak s hloubkou
• chápe podstatu spojených nádob
• chápe Archimédův zákon
• chápe Pascalův zákon
• seznámí se s vlastností kapalin - povrchové napětí
• pochopí proč tělesa plavou

4. Plyny.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe, co způsobuje tlak vzduchu

Vlastnosti plynů.
Atmosferický tlak a jeho měření.
Atmosféra Země.
Archimedův zákon.
Přetlak,podtlak,vakuum.
Proudění vzduchu.

• získá představu o vlastnostech plynů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Kreativita

7. ročník

Komunikace

6. ročník

Nauka o slově

Látka a těleso.

8. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

8. ročník

Tvarosloví

Práce a energie.

Výklad

Tepelné jevy.

9. ročník
Slovní zásoba

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výklad a výtah
Informační a komunikační technologie

Lidské vztahy

7. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Práce se složkami a soubory

Vztah člověka k prostředí

Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Přírodopis
7. ročník
Biologie živočichů
Kritéria hodnocení
• chápe, co způsobuje tlak vzduchu
• získá představu o vlastnostech plynů

5. Světelné jevy.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získá představu o šíření a zdrojích světla
• porozumí zatmění Slunce a Měsíce
• osvojí si poznatky,že se světlo odráží na rovinném zrcadle
• osvojí si poznatky o zobrazení kulovými zrcadly
• pochopí lom světla
• rozezná dva základní typy čoček - spojky a rozptylky
• dokáže objasnit funkci lupy

Přímočaré šíření světla,rychlost světla.
Stín a polostín.
Zatmění Slunce a Měsíce.
Fáze Měsíce.
Odraz světla na rovinném zrcadle.
Kulová zrcadla.
Lom světla.
Čočky.
Oko.
Optické klamy.
Optické přístroje.
Rozklad světla,barvy.
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Kreativita

7. ročník

Mezilidské vztahy

Nauka o slově

Výklad

O přátelství a lásce

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

8. ročník

Občanská společnost a škola

Tvarosloví

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník

9. ročník
Slovní zásoba
Matematika

Lidské vztahy

7. ročník
Středová souměrnost

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Osová souměrnost

Vztah člověka k prostředí

9. ročník
Tělesa
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
Astronomie.
Přírodopis
7. ročník
Biologie rostlin
Biologie živočichů
8. ročník
Biologie člověka
Kritéria hodnocení
• získá představu o šíření a zdrojích světla
• porozumí zatmění Slunce a Měsíce
• osvojí si poznatky,že se světlo odráží na rovinném zrcadle
• osvojí si poznatky o zobrazení kulovými zrcadly
• pochopí lom světla
• rozezná dva základní typy čoček - spojky a rozptylky
• dokáže objasnit funkci lupy

8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Gabriela Rakošanová, 1+1 týdně, P

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

274

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

8. ročník

1. Práce a energie.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pojmu mechanická práce a výkon,dokáže určit, kdy těleso
ve fyzice práci koná,s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t
při řešení problémů a úloh
• seznámí se s jednou z nejdůležitějších veličin - energií
• dokáže vyjmenovat druhy energie
• chápe rozdíl mezi polohovou a pohybovou energií
• rozumí přeměně (zachování) energie

Práce.
Výkon.
Energie.
Polohová a pohybová energie.
Přeměny energie,zákon zachování energie.
Účinnost.
Páka jednozvratná a dvojzvratná.
Kladka a kladkostroj,kolo na hřídeli.
Nakloněná rovina a šroub.

• seznámí se s veličinami - účinnost a příkon
• naučí se podmínky rovnováhy na páce
• seznámí se s kladkami,kladkostrojem
• pochopí použití nakloněné roviny a šroubu
• rozumí v čem je ukryta vnitřní energie těles
• vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty
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Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.1 Fyzika

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Fyzika

Kreativita

8. ročník

Mezilidské vztahy
Komunikace

Výklad
9. ročník
Slovní zásoba

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Vypravování

Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Úvaha

6. ročník
Fyzikální veličiny.
Magnetismus.
Gravitační síla
8. ročník
Tepelné jevy.

Matematika
6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Desetinná čísla

Lidské vztahy

Dělitelnost přirozených čísel
8. ročník
Druhá mocnina a odmocnina.
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Lineární rovnice.
Slovní úlohy.
9. ročník
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy rovnic
Nerovnice, soustavy nerovnic
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
6. ročník
Elektrické vlastnosti látek.
Gravitační síla
7. ročník
Pohyb těles.
Síly a jejich vlastnosti.
Kapaliny.
Plyny.
8. ročník
Tepelné jevy.
Zvukové jevy.
Elektrický proud.
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
Chemie
8. ročník
Chemické reakce
Přírodopis
Biologie člověka
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5.6.1 Fyzika

8. ročník
Kritéria hodnocení
• rozumí pojmu mechanická práce a výkon,dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci koná,s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při řešení
problémů a úloh
• seznámí se s jednou z nejdůležitějších veličin - energií
• dokáže vyjmenovat druhy energie
• chápe rozdíl mezi polohovou a pohybovou energií
• rozumí přeměně (zachování) energie
• seznámí se s veličinami - účinnost a příkon
• naučí se podmínky rovnováhy na páce
• seznámí se s kladkami,kladkostrojem
• pochopí použití nakloněné roviny a šroubu
• rozumí v čem je ukryta vnitřní energie těles
• vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty

2. Tepelné jevy.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozumí pojmu měrná tepelná kapacita
• dokáže vypočítat teplo potřebné k ohřátí určitého tělesa
• seznámí se s kalorimetrickou rovnicí
• rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy tepelné
výměny (vedením,tepelným zářením)
• rozpozná vedení tepla prouděním a zářením
• umí vysvětlit jak pracuje parní stroj
• popíše spalovací a vznětové motory

Vnitřní energie tělesa.
Teplo.
Změna vnitřní energie konáním práce.
Kalorimetrická rovnice.
Vedení tepla.
Šíření tepla prouděním a zářením.
Tepelné motory.
Skupenské přeměny - tání a tuhnutí
vypařování a kapalnění
var
sublimace a desublimace

• žák si připomene skupenství látek
• určí skupenské teplo tání u některých látek
• dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem,
zná-li hmotnost,měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa
(bez změny skupenství)
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5.6.1 Fyzika

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Kreativita

6. ročník

Mezilidské vztahy

Vypravování

Komunikace

Popis

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

6. ročník
Popis
Fyzika

7. ročník
Popis

Občanská společnost a škola

Práce s informacemi

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Fyzikální veličiny.
8. ročník
Práce a energie.

Výklad
Vypravování

Lidské vztahy

Úvaha
Matematika
6. ročník
Desetinná čísla
Dělitelnost přirozených čísel
7. ročník
Racionální čísla
Celá čísla
Rovnoběžníky
Lichoběžník
Středová souměrnost
Osová souměrnost
8. ročník
Druhá mocnina a odmocnina.
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Lineární rovnice.
9. ročník
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy rovnic
Informační a komunikační technologie
6. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
7. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
9. ročník
Práce se složkami a soubory
Internet
Práce s informacemi
Fyzika
7. ročník
Kapaliny.
Plyny.
8. ročník
Práce a energie.
9. ročník
Elektrodynamika.
Elektrický proud v polovodičích.
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5.6.1 Fyzika

8. ročník
Kritéria hodnocení
• rozumí pojmu měrná tepelná kapacita
• dokáže vypočítat teplo potřebné k ohřátí určitého tělesa
• seznámí se s kalorimetrickou rovnicí
• rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy tepelné výměny (vedením,tepelným zářením)
• rozpozná vedení tepla prouděním a zářením
• umí vysvětlit jak pracuje parní stroj
• popíše spalovací a vznětové motory
• žák si připomene skupenství látek
• určí skupenské teplo tání u některých látek
• dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost,měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny
skupenství)

3. Zvukové jevy.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• žák si osvojí veličiny perioda,frekvence a amplituda

Vlastnosti pružných těles.
Kmitavý pohyb.
Kmitání pružných těles.
Vlnění - příčné a podélné.
Zvuk,zdroje zvuku.
Šíření zvuku,ultrazvuk,infrazvuk.
Vnímání zvuku,hlasitost.
Záznam a reprodukce zvuku.

• žák pochopí kmitavý pohyb
• žák pochopí,co je to vlnění
• umí rozlišovat vlnění příčné a podelné
• seznámí se s pojmem zvuk,tóny
• dozví se o rozdílech mezi zvukem,ultrazvukem a infrazvukem
• seznámí se s principem záznamu a reprodukce zvuku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
6. ročník
Fyzikální veličiny.
8. ročník
Práce a energie.

Kritéria hodnocení
• žák si osvojí veličiny perioda,frekvence a amplituda
• žák pochopí kmitavý pohyb
• žák pochopí,co je to vlnění
• umí rozlišovat vlnění příčné a podelné
• seznámí se s pojmem zvuk,tóny
• dozví se o rozdílech mezi zvukem,ultrazvukem a infrazvukem
• seznámí se s principem záznamu a reprodukce zvuku

4. Elektrický proud.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhodne se na základě znalosti druhu náboje , zda se budou dvě
tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat
• chápe co způsobuje elektrický proud
• dokáže sestrojit jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
• změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí
voltmetrem
• používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy
• odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí
výsledné elektrické napětí, výsledný elektrický proud a výsledný
odpor spotřebičů

Elektrický náboj.
Elektrický proud a jeho příčiny.
Měření elektrického proudu,Ohmův zákon.
Elektrický odpor.
Závislost odporu na teplotě.
Zapojování rezistorů.
Reostat,potenciometr.
Zapojování zdrojů elektrického proudu.
Výkon elektrického proudu.
Elektrická energie,výroba.
Činnost elektrických spotřebičů.
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5.6.1 Fyzika

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Kreativita

6. ročník

Komunikace

Fyzikální veličiny.
Magnetismus.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

8. ročník

Občanská společnost a škola

Práce a energie.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení

• rozhodne se na základě znalosti druhu náboje , zda se budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat
• chápe co způsobuje elektrický proud
• dokáže sestrojit jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
• změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem
• používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy
• odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledné elektrické napětí, výsledný elektrický proud a výsledný odpor
spotřebičů

9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 1+1 týdně, P

1. Elektrodynamika.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pozná,že v magnetickém poli působí na vodič síla
• chápe,že dva rovnoběžné vodiče,kterými prochází proud,na sebe
působí elektrodynamickými silami
• osvojí si pojmy elektromagnetická indukce,indukované
napětí,indukovaný proud
• dokáže popsat nejjednodušší generátor
• pozná dva generátory elektrického napětí - dynamo a alternátor
• seznámí se s kondenzátorem a cívkou,pochopí jejich princip

Působení magnetického pole na vodič.
Vzájemné působení vodičů.
Magnetická indukce.
Elektromagnetická indukce.
Generátory elektrického napětí.
Vlastnosti střídavého proudu.
Kondenzátor a cívka.
Transformátor.
Třífázové napětí.
Elektromotory.
Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči.

• popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické
energie
• seznámí se se základními typy elektromotorů
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5.6.1 Fyzika

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Fyzika

9. ročník

6. ročník

Výklad a výtah

Fyzikální veličiny.

Úvaha

Elektrické vlastnosti látek.

Proslov a diskuse
Matematika

Magnetismus.
8. ročník

Výrazy

Práce a energie.

Funkce

Tepelné jevy.

Podobnost
Tělesa
Závěrečné opakování
Informační a komunikační technologie
Práce se složkami a soubory
Textové editory
Internet
WWW stránky
Práce s informacemi
Kritéria hodnocení
• pozná,že v magnetickém poli působí na vodič síla
• chápe,že dva rovnoběžné vodiče,kterými prochází proud,na sebe působí elektrodynamickými silami
• osvojí si pojmy elektromagnetická indukce,indukované napětí,indukovaný proud
• dokáže popsat nejjednodušší generátor
• pozná dva generátory elektrického napětí - dynamo a alternátor
• seznámí se s kondenzátorem a cívkou,pochopí jejich princip
• popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie
• seznámí se se základními typy elektromotorů

2. Elektrický proud v polovodičích.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si základní poznatek vnitřní struktury polovodičů
• pochopí polovodič typu N a P
• pochopí fyzikální děje v PN přechodu
• porozumí činnosti jednocestného i dvojcestného usměrňovače
• seznámí se s vznikem integrovaných obvodů

Elektrony a díry.
Vliv příměsí v polovodičích.
PN přechod.
Diody a světlo.
Spínání tranzistorem.
Integrované obvody.
Televizor a rádio.

• seznámí se s dalšími polovodičovými součástkami - tyristorem
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5.6.1 Fyzika

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Fyzika

9. ročník

6. ročník

Vypravování

Fyzikální veličiny.

Popis a charakteristika

Elektrické vlastnosti látek.

Tiskopisy

Magnetismus.

Výklad a výtah

8. ročník

Proslov a diskuse
Matematika

Práce a energie.
Tepelné jevy.

Výrazy
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Funkce
Podobnost
Tělesa
Závěrečné opakování
Informační a komunikační technologie
Práce se složkami a soubory
Textové editory
Internet
WWW stránky
Práce s informacemi
Kritéria hodnocení
• osvojí si základní poznatek vnitřní struktury polovodičů
• pochopí polovodič typu N a P
• pochopí fyzikální děje v PN přechodu
• porozumí činnosti jednocestného i dvojcestného usměrňovače
• seznámí se s vznikem integrovaných obvodů
• seznámí se s dalšími polovodičovými součástkami - tyristorem

3. Atomy a záření.
Očekávané výstupy

Učivo
Historie objevu atomu a jeho struktury.
Bohrův model atomu.
Jádro atomu,jaderná síla.
Radioaktivita,její využití a ochrana před zářením.
Jaderná reakce.
Řetězová reakce.
Jaderný reaktor,jaderná elektrárna.
Termonukleární reakce.
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5.6.1 Fyzika

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Fyzika

9. ročník

6. ročník

Skladba

Fyzikální veličiny.

Vypravování

Elektrické vlastnosti látek.

Popis a charakteristika
Výklad a výtah
Úvaha
Proslov a diskuse
Matematika
Podobnost
Závěrečné opakování
Informační a komunikační technologie
Práce se složkami a soubory
Textové editory
Internet
WWW stránky
Práce s informacemi
Chemie
Přírodní látky
Přírodopis
Neživá příroda
Přírodopisné praktikum
Člověk poznává Zemi
Kritéria hodnocení

4. Astronomie.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pochopí,čím se zabývá astronomie
• seznámí se se Sluneční soustavou
• seznámí se s jednotlivými vrstvami na povrchu Slunce
• seznámí se s kamennými planetami MErkur,Venuše,Mars
• seznámí se s plynnými planetami Jupiter,Saturn,Uran a Neptun

Čím se zabývá astronomie.
Slunce.
Kamenné a plynné planety.
Vznik a vývoj hvězd,zánik hvězd.
Galaxie.
Slunečný a hvězdný čas.
Souhvězdí.

• pochopí rozdíl mezi planetkou a kometou
• seznámí se s galaxií
• seznámí se s pojmy hvězdný čas a slunečný čas
• pochopí co je to souhvězdí
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5.6.2 Chemie

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

9. ročník

9. ročník

Skladba

Great ideas

Vypravování

Fyzika

Popis a charakteristika

7. ročník

Výklad a výtah

Světelné jevy.

Úvaha

6. ročník

Proslov a diskuse

Fyzikální veličiny.

Informační a komunikační technologie

Gravitační síla

Práce se složkami a soubory
Textové editory
Internet
WWW stránky
Práce s informacemi
Výchova k občanství
Globální problémy
Chemie
Přírodní látky
Zeměpis
Vztah příroda a společnost
Cvičení a pozorování v terénu místní
krajiny, geografické exkurze
Přírodopisné praktikum
Globální problémy lidstva
Kritéria hodnocení
• pochopí,čím se zabývá astronomie
• seznámí se se Sluneční soustavou
• seznámí se s jednotlivými vrstvami na povrchu Slunce
• seznámí se s kamennými planetami MErkur,Venuše,Mars
• seznámí se s plynnými planetami Jupiter,Saturn,Uran a Neptun
• pochopí rozdíl mezi planetkou a kometou
• seznámí se s galaxií
• seznámí se s pojmy hvězdný čas a slunečný čas
• pochopí co je to souhvězdí

5.6.2 Chemie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

5. ročník

Charakteristika předmětu
Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.
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5.6.2 Chemie

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 prací s prostředky informačních a telekomunikačních technologií
- práce ve skupinách
- demonstrační pokusy v rámci práce s prostředky informačních a telekomunikačních technologií

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 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).
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel :
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, 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 pozorovaných
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 nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty
- 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, komunikovat s učitelem a odhalovat
chyby v argumentaci druhých
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
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
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- 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

8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 2 týdně, P

1. Vlastnosti látek - hustota
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost,
vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek.

• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

- zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v
běžném životě
- nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky
a jejich význam
- mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Kreativita

8. ročník

Co nás čeká v chemii

Výrazy.
Fyzika

Mezilidské vztahy
Komunikace

6. ročník
Fyzikální veličiny.

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Chemie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Lidské vztahy

Co nás čeká v chemii

Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
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8. ročník

2. Jak zkoumáme látky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

Jak zkoumáme látky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Fyzikální veličiny.
Chemie

Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita

8. ročník
Co nás čeká v chemii

Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

3. Co nás čeká v chemii
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

co nás čeká v chemii
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Jak zkoumáme látky

Rozpustnost

Seberegulace a sebeorganizace

Vlastnosti látek - hustota

Elektrický obvod a vodivost látek

Psychohygiena

Elektrický obvod a vodivost látek

Komunikace

Kyselost a zásaditost látek

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
Směsi

Rozpustnost

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
Zásady bezpečné práce v běžném
životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné
značky a jejich význam
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Směsi

Chemické sloučeniny
Chemické reakce
Faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí
Oxidy
Vlastnosti látek - hustota

Voda

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Vzduch
Částicové složení látek
Prvky
Chemické sloučeniny
Chemické reakce
Klasifikace chemických reakcí
Faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí
Chemie a elektřina
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
Pracovní výchova
Bezpečnost a hygiena práce
Řád školní dílny

Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

4. Rozpustnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• rozlišuje směsi a chemické látky

vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost,
vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek.
- zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v
běžném životě
- nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky
a jejich význam
- mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Co nás čeká v chemii

Kreativita

Směsi

Co nás čeká v chemii

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
• rozlišuje směsi a chemické látky

5. Elektrický obvod a vodivost látek
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

vlastnosti látek - tepelná a elektrická vodivost,

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

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

6. ročník

Co nás čeká v chemii

Fyzikální veličiny.
Chemie

Psychohygiena
Kreativita

8. ročník
Co nás čeká v chemii

Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

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

6. Kyselost a zásaditost látek
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

Kyselost a zásaditost látek

• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Voda

Kreativita

Faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí
Kyseliny a hydroxidy

Mezilidské vztahy

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Chemie
8. ročník

Komunikace

Co nás čeká v chemii

Kooperace a kompetice

Kyseliny a hydroxidy

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

7. Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek.

• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Co nás čeká v chemii

Seberegulace a sebeorganizace

Vzduch

8. ročník
Co nás čeká v chemii

Zeměpis

Psychohygiena

7. ročník

Kreativita
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Systém přírodní sféry na planetární
úrovni

Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
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8. ročník

8. Zásady bezpečné práce v běžném životě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

- vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost,
vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek.
- zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v
běžném životě
- nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky
a jejich význam
- mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

London

Co nás čeká v chemii

Zeměpis

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

Výchova ke zdraví

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Vztah příroda a společnost

Mezilidské vztahy
Komunikace

6. ročník
Rizika ohrožující zdraví

Pracovní výchova

Kooperace a kompetice

Bezpečnost a hygiena práce

Hodnoty, postoje, praktická etika

Řád školní dílny

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

9. Nebezpečné látky a přípravky varovné značky a jejich význam
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Člověk a dospívání

Seberegulace a sebeorganizace

Člověk hledající sám sebe

Co nás čeká v chemii

Chemie

Psychohygiena

Prvky

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kyseliny a hydroxidy
Pracovní výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika

Bezpečnost a hygiena práce

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Řád školní dílny

Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení

• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

10. Mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Internet

Seberegulace a sebeorganizace

Práce s informacemi

Co nás čeká v chemii

Výchova k občanství

Psychohygiena

7. ročník

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

Život mezi lidmi

Kooperace a kompetice

Majetek a bohatství

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Přírodní bohatství
Přírodopis

Hodnoty, postoje, praktická etika

Biologie rostlin

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Biologie živočichů

Občan, občanská společnost a stát

Zeměpis

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

6. ročník
Systém přírodní sféry na regionální
úrovni
Pracovní výchova

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Bezpečnost a hygiena práce

Kulturní diference

Řád školní dílny

Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

11. Směsi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

- směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek
a koncentrace roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený
a nenasycený roztok; vliv teploty, plošného obsahu a míchání pevné
složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek
směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)

• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

7. ročník

Kreativita

Co nás čeká v chemii

Mezilidské vztahy

Voda

Komunikace

Vzduch

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Prvky

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
8. ročník
Výrazy.
Chemie

Chemické sloučeniny

Co nás čeká v chemii

Chemické reakce

Rozpustnost

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Chemické sloučeniny

Kritéria hodnocení
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet

12. Voda
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

- voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody

• rozlišuje směsi a chemické látky
• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření
a způsoby likvidace znečištění
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
Světadíly, oceány

Seberegulace a sebeorganizace
Komunikace

7. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
8. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Co nás čeká v chemii
Kyselost a zásaditost látek
Směsi
Chemické sloučeniny
Zeměpis

Světadíly, oceány, makroregiony
světa
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

6. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
7. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Kritéria hodnocení
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

13. Vzduch
Očekávané výstupy

Učivo

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

- vzduch - složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Chemie

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Komunikace

8. ročník

Internet

Co nás čeká v chemii

Zeměpis

Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
8. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát

Vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
Směsi
Zeměpis

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Vztah příroda a společnost

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

6. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
7. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení

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

14. Částicové složení látek
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje směsi a chemické látky
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

- částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro, protony,
neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích,
elektrony

• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Mezilidské vztahy

Co nás čeká v chemii
Přírodopis

Komunikace
Kooperace a kompetice

9. ročník
Dědičnost

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• rozlišuje směsi a chemické látky
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

15. Prvky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

- prvky - názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny
a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo

• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Co nás čeká v chemii

Kreativita
Mezilidské vztahy

Nebezpečné látky a přípravky varovné
značky a jejich význam
Směsi

Komunikace

Klasifikace chemických reakcí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí
Oxidy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Fungování a vliv médií ve společnosti

6. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
7. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni

Kritéria hodnocení
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
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5.6.2 Chemie

8. ročník

16. Chemické sloučeniny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

chemické sloučeniny - chemická vazba, názvosloví jednoduchých
anorganických a organických sloučenin

• 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 v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Co nás čeká v chemii

Co nás čeká v chemii

Psychohygiena

Směsi

Směsi

Komunikace

Voda

Klasifikace chemických reakcí
Faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí
Oxidy

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
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5.6.2 Chemie

8. ročník

17. Chemické reakce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení

chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice,
látkové množství, molární hmotnost

• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

8. ročník

Co nás čeká v chemii

Výrazy.

Mezilidské vztahy

Druhá mocnina a odmocnina.

Komunikace

Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Slovní úlohy.

Kooperace a kompetice
Fyzika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Práce a energie.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Chemie

Lidské vztahy

Co nás čeká v chemii

Etnický původ

Směsi

Multikulturalita

Klasifikace chemických reakcí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí
Oxidy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí
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5.6.2 Chemie

8. ročník

18. Klasifikace chemických reakcí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

- klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce
exotermní a endotermní

• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Prvky

Mezilidské vztahy

Chemické sloučeniny

Komunikace

Chemické reakce

8. ročník
Výrazy.
Chemie
Co nás čeká v chemii

Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí
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5.6.2 Chemie

8. ročník

19. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah
povrchu výchozích látek, katalýza

• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

8. ročník

Kreativita

Co nás čeká v chemii

Co nás čeká v chemii

Mezilidské vztahy

Prvky

Kyselost a zásaditost látek

Komunikace

Chemické sloučeniny

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Chemické reakce

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí

20. Chemie a elektřina
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

chemie a elektřina - výroba elektrického proudu chemickou cestou

• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Mezilidské vztahy

Hardware
Chemie

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník
Co nás čeká v chemii

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

21. Oxidy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

- oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných oxidů

• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření
a způsoby likvidace znečištění
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Mezilidské vztahy

Co nás čeká v chemii

Komunikace

Prvky

Kooperace a kompetice

Chemické sloučeniny

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník
Co nás čeká v chemii

Chemické reakce
Zeměpis

Hodnoty, postoje, praktická etika

Vztah příroda a společnost

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Kritéria hodnocení
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

22. Kyseliny a hydroxidy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření
a způsoby likvidace znečištění
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti,
vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin
a hydroxidů

• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Mezilidské vztahy

7. ročník

Kyselost a zásaditost látek

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Chemie

Komunikace
Kooperace a kompetice

8. ročník
Co nás čeká v chemii

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kyselost a zásaditost látek

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Nebezpečné látky a přípravky varovné
značky a jejich význam
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Objevujeme Evropu a svět

9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Deriváty uhlovodíků

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Kritéria hodnocení
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

23. Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení

soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, použití vybraných solí,
oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných halogenidů

• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření
a způsoby likvidace znečištění
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí
a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Ekosystémy

8. ročník

8. ročník

Základní podmínky života

Prvky

Co nás čeká v chemii

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Kyseliny a hydroxidy

Směsi

Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení

Zeměpis
Světové hospodářství
Vztah příroda a společnost
9. ročník
Světové hospodářství

Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
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5.6.2 Chemie

8. ročník
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí
jejich využívání
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
• orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 2 týdně, P

1. Uhlovodíky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků
s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti
a použití
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

9. ročník

Paliva

Paliva

Přírodopis

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

Hořlaviny - význam tříd
nebezpečnosti

6. ročník
Obecná biologie

Mezilidské vztahy

7. ročník

Komunikace

Biologie rostlin

Kooperace a kompetice

Biologie živočichů

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Lidské vztahy

Neživá příroda

Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení

• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

2. Paliva
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
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5.6.2 Chemie

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Mezilidské vztahy

9. ročník

Uhlovodíky

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Uhlovodíky

Hořlaviny - význam tříd
nebezpečnosti
Přírodopis

Hořlaviny - význam tříd
nebezpečnosti
Přírodopis

Neživá příroda

Neživá příroda

Základy ekologie

Občanská společnost a škola

Zeměpis

Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Světové hospodářství
Vztah příroda a společnost

Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

3. Deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných alkoholů
a karboxylových kyselin

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití
• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti
a použití
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

306

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

9. ročník

Kyseliny a hydroxidy

Léčiva a návykové látky

Seberegulace a sebeorganizace
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

4. Přírodní látky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů v lidském těle

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití
• orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků, sacharidů
• určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Biologie člověka

Fyzikální veličiny.

9. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Chemie

Dědičnost

Mezilidské vztahy

9. ročník
Léčiva a návykové látky

Komunikace

Výtvarná výchova

Kooperace a kompetice

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Fyzika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Atomy a záření.

Základní podmínky života

Astronomie.

Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
• orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů
• určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů

5. Chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi
Průřezová témata

chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství

Přírodopis

9. ročník

9. ročník

Globální problémy
Přírodopis

Základy ekologie
Výchova ke zdraví

Základy ekologie

6. ročník

Zeměpis

Rizika ohrožující zdraví

Světové hospodářství
Vztah příroda a společnost
Česká republika
Regiony české republiky
Kritéria hodnocení
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

6. Průmyslová hnojiva
Očekávané výstupy

Učivo
průmyslová hnojiva
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Výchova k občanství
9. ročník
Globální problémy
Přírodopis
Základy ekologie
Zeměpis
8. ročník
Modelové regiony světa
Světové hospodářství
Vztah příroda a společnost
9. ročník
Světové hospodářství
Vztah příroda a společnost
Kritéria hodnocení

7. Tepelně zpracovávané materiály - cement, vápno, sádra, keramika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

tepelně zpracovávané materiály - cement, vápno, sádra, keramika

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Výtvarná výchova

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

9. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Světové hospodářství

Užité práce dekorativní a prostorové

Poznávání lidí

Česká republika

Mezilidské vztahy

Regiony české republiky

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
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5.6.2 Chemie

9. ročník

8. Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Přírodopis

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

9. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Světové hospodářství

Kreativita

Vztah příroda a společnost

Základy ekologie
Výtvarná výchova

Česká republika

Mezilidské vztahy

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

Pracovní výchova

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
Práce s plastem

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

9. Detergenty a pesticidy, insekticidy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

detergenty a pesticidy, insekticidy
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5.6.2 Chemie

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Přírodopis

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Vztah příroda a společnost

Kreativita

Česká republika

Strunatci
9. ročník
Dědičnost

Mezilidské vztahy

Výchova ke zdraví

Komunikace

6. ročník

Kooperace a kompetice

Rizika ohrožující zdraví

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek

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

10. Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti
a použití
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
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5.6.2 Chemie

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Chemie

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Uhlovodíky

Psychohygiena

Paliva

9. ročník
Paliva

Pracovní výchova

Kreativita
Mezilidské vztahy

Bezpečnost a hygiena práce

Komunikace

Práce s laboratorní technikou

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

11. Léčiva a návykové látky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů

léčiva a návykové látky

• orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků, sacharidů
• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
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5.6.3 Přírodopis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

London

Seberegulace a sebeorganizace

New places, new faces

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Přírodopis

Výchova k občanství

Kreativita

Biologie rostlin

Člověk a dospívání

Poznávání lidí

Biologie živočichů

Chemie

Mezilidské vztahy

9. ročník
Dědičnost

9. ročník

Komunikace

Výchova ke zdraví

Deriváty uhlovodíků

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Přírodní látky

Hodnoty, postoje, praktická etika

6. ročník

Přírodopis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Rizika ohrožující zdraví

7. ročník
Biologie rostlin

Objevujeme Evropu a svět

Biologie živočichů

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Kulturní diference

Biologie člověka

Etnický původ

9. ročník
Dědičnost

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

6. ročník
Zdravý způsob života

Vztah člověka k prostředí

Rizika ohrožující zdraví

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Hodnota a podpora zdraví

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• uvědomí si rozdílnost a závažnost informací a jejich zdrojů
• orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů
• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

5.6.3 Přírodopis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

1

1

Mgr. Gabriela Rakošanová

Mgr. Gabriela Rakošanová

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

5. ročník

Charakteristika předmětu
Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu přírodopis pro 2. stupeň ZŠ
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5.6.3 Přírodopis

Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět od 6. do 9. ročníku. Předmět je pro všechny žáky
společný. Hodinová dotace v jednotlivých ročnících je:
v 6. ročníku 2 hodiny týdně
v 7. ročníku 2 hodiny týdně
v 8. ročníku 1 hodiny týdně
v 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu přírodopis
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních
zdrojích
- seznamuje žáka se stavbou živých organismů
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- přírodovědné vycházky s pozorováním a zkoumáním přírodnin
- krátkodobé projekty
Výuka předmětu přírodopis probíhá v kmenových třídách, případně v učebně informačních technologií,jejíž řád
je součástí vybavení učebny a jeho dodržování je pro každého žáka závazné.V průběhu školního roku jsou
zařazeny také praktická cvičení v terénu, přírodovědné vycházky, exkurze.
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
-chemie : ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy,
pesticidy, insekticidy
- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak
- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky

Předmětem prolínají průřezová témata:
- aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření (VDO)
- evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání (OSV)
- porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,
zachování biologické rovnováhy (EV)
- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
- evropská a globální dimenze v základech ekologie (EGS)
- vzájemné respektování (MKV)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají tyto metody, postupy a formy práce:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- ke správnému používání odborné terminologie
- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
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5.6.3 Přírodopis

- na exkurzích žáci aplikují poznatky z výkladu
- k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta
- žáci řeší problémová biologická témata, předkládaná vyučujícím v podobě úkolu nebo formou projektu
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
- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
- žáci seznamují učitele a své spolužáky s informacemi, které získali během samostatných prací s literaturou

Kompetence sociální a personální
- využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- žáci se vyjadřují k otázkám vztahu lidské společnosti k přírodnímu prostředí
Kompetence občanské
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou
vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
- na základě předložených informací z oblasti biologie člověka si žáci uvědomují a respektují biologickou
různorodost lidské populace a odmítají rasistické a xenofobní názory
Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a
s živými přírodninami
- učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh
- v hodinách praktických cvičení ( laboratorních prací ) žáci dodržují přesně stanovené pracovní postupy,
s ohledem na přesnost a bezpečnost práce

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Gabriela Rakošanová, 2 týdně, P
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5.6.3 Přírodopis

6. ročník

1. Obecná biologie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše základní rozdíly mezi bakteriální, rostlinnou a živočišnou
buňkou, objasní funkci základních organel
• rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin i živočichů
• uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v
přírodě i pro člověka

Obecná biologie
- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života ( výživa, dýchání, růst,
rozmnožování, vývin, reakce na podněty ) a jeho význam
- základní struktura života - buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
- význam a zásady třídění organismů
- významní biologové a jejich objevy
Viry a bakterie
- výskyt, význam a praktické využití
- projevy života ( výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce
na podněty ) názory na vznik života
Hlavní biologické disciplíny (zoologie, botanika, biologie člověka,
geologie,...)
Další možná dělení hlavních biologických disciplín (např.zoologie anatomie, morfologie,histologie,...)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

Ekosystémy

8. ročník

Základní podmínky života

8. ročník

London

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Dějepis

Výklad
Matematika

6. ročník

6. ročník

Starověk
7. ročník

Obsah čtverce a obdélníku
Informační a komunikační technologie

Raný středověk
Výchova ke zdraví

Internet
Dějepis

6. ročník

8. ročník

Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví

Zrození moderní doby
Chemie
9. ročník
Uhlovodíky
Zeměpis
6. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra

Kritéria hodnocení
• popíše základní rozdíly mezi bakteriální, rostlinnou a živočišnou buňkou, objasní funkci základních organel
• rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
• uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
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5.6.3 Přírodopis

6. ročník

2. Přehled organismů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních
• aplikuje teoretické poznatky pomocí praktických metod při
praktických cvičeních
• rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
• objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků

Přehled organismů
Jednobuněčné organismy
- bakterie
- sinice
- jednobuněčné řasy
- kvasinky
- prvoci
Mnohobuněčné organismy
- nižší rostliny ( mnohobuněčné řasy, houby, lišejníky )
- vyšší rostliny ( výtrusné, semenné )
- bezobratlí živočichové ( žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci,
členovci )
- obratlovci ( ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci )

• vysvětlí způsoby výživy hub

Praktická cvičení a praktické metody poznávání přírody
- pozorování vybraných rostlin a živočichů lupou, dalekohledem
a mikroskopem
- práce s určovacími klíči a atlasy
- manipulační atlasy zvířat a rostlin
- využití audiovizuální techniky
- exkurze a vycházky do okolí, praktická cvičení v terénu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zeměpis

Informační a komunikační technologie

Základní podmínky života

6. ročník

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

6. ročník

Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
Systém přírodní sféry na regionální
úrovni

Vztah člověka k prostředí

Internet
Zeměpis
Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni
7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni

Kritéria hodnocení
• třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních
• aplikuje teoretické poznatky pomocí praktických metod při praktických cvičeních
• rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
• objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
• vysvětlí způsoby výživy hub

3. Opakování
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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5.6.3 Přírodopis

7. ročník

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Gabriela Rakošanová, 2 týdně, P

1. Biologie rostlin
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje základní taxonomické skupiny rostlin, určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
• porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede
praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
• vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a
jejich využití při pěstování rostlin
• vysvětlí vývoj rostlin, dokáže rozlišit vyšší a nížší rostlinu
• pozná charakteristické znaky pro určování pomocí klíčů a atlasů
• vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla
• odvodí uspořádání rostlinného těla na základě pozorování
• odvodí přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí

Biologie rostlin
- systematická botanika - poznávání a zařazování daných zástupců
běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky,
kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin
(jednoděložných a dvouděložných)
- anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých částí
těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
- fyziologie rostlin ( základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování )
- vývoj a využití hospodářsky významných zástupců jednotlivých
druhů
- význam a ochrana rostlin
- významní botanici a jejich objevy
Praktická cvičení a praktické metody poznávání přírody
- pozorování lupou a mikroskopem (případně dalekohledem)
- určování některých druhů pomocí zjednodušeného určovacího klíče
- práce s manipulačním atlasem rostlin
- založení herbáře
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5.6.3 Přírodopis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

9. ročník

Psychohygiena
Kreativita

Práce s informacemi
7. ročník

Globální problémy

Nauka o slově

Chemie

Ekosystémy
Základní podmínky života

Popis

Výchova k občanství

Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

6. ročník

Welcome

8. ročník

Léčiva a návykové látky

Tvarosloví

Zeměpis
7. ročník

Matematika
7. ročník

Krajinná sféra - přírodní sféra

Procenta
Středová souměrnost
Osová souměrnost
8. ročník
Slovní úlohy.
Základy statistiky
Fyzika
7. ročník
Světelné jevy.
Chemie
8. ročník
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
9. ročník
Uhlovodíky
Léčiva a návykové látky
Zeměpis
6. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
Kritéria hodnocení
• rozlišuje základní taxonomické skupiny rostlin, určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
• porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
• vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin
• vysvětlí vývoj rostlin, dokáže rozlišit vyšší a nížší rostlinu
• pozná charakteristické znaky pro určování pomocí klíčů a atlasů
• vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla
• odvodí uspořádání rostlinného těla na základě pozorování
• odvodí přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí
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5.6.3 Přírodopis

7. ročník

2. Biologie živočichů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje
zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních

Biologie živočichů
-systematická zoologie ( významní zástupci jednotlivých skupin
živočichů )
- morfologie a anatomie těla vybraných zástupců jednotlivých skupin
- stavba a funkce jednotlivých částí těla ( živočišná buňka, tkáně,
orgány, orgánové soustavy)
- organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
- etologie živočichů
- rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky
a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí
živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
- významní zoologové a jejich objevy
Praktická cvičení a praktické metody poznávání přírody
- pozorování lupou případně dalekohledem, mikroskopování trvalých
preparátů
- určování některých druhů pomocí zjednodušeného určovacího klíče
- práce s manipulačním atlasem zvířat
- videoprojekce
- exkurze,vycházky do okolí, zoologická cvičení v terénu
- beseda s chovateli zvířat s praktickou ukázkou těchto zvířat
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5.6.3 Přírodopis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

Ekosystémy

8. ročník

Základní podmínky života

7. ročník

What was happening

Tvarosloví

9. ročník

6. ročník

Welcome

Popis

Výchova k občanství

Popis a vypravování
7. ročník

6. ročník

Pravopis

Přírodní prostředí

6. ročník

9. ročník

Svět lidí a svět zvířat

Globální problémy

7. ročník

Chemie

Skladba

Léčiva a návykové látky

Literatura a fantazie

Zeměpis

O přátelství a lásce

6. ročník

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

Krajinná sféra - přírodní sféra

8. ročník

7. ročník

Tvarosloví

Krajinná sféra - přírodní sféra

Skladba - stavba větná

Výtvarná výchova

Skladba - stavba textová

8. ročník

Výklad

Výtvarné umění a životní prostředí

Humor v literatuře

Výchova ke zdraví

9. ročník

6. ročník

Tvarosloví

Sexuální výchova

Popis a charakteristika
8. ročník
Nauka o slově
Anglický jazyk
6. ročník
A trip to the ZOO
8. ročník
What was happening
Matematika
7. ročník
Procenta
Středová souměrnost
Osová souměrnost
8. ročník
Slovní úlohy.
Základy statistiky
Fyzika
7. ročník
Plyny.
Světelné jevy.
Chemie
8. ročník
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
9. ročník
Uhlovodíky
Léčiva a návykové látky
Zeměpis
6. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
Výtvarná výchova
Seznámení s výtvarnými materiály a
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5.6.3 Přírodopis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Ekosystémy

technikami

8. ročník

Základní podmínky života

What was happening
9. ročník
Welcome
Výchova k občanství
6. ročník
Přírodní prostředí
9. ročník
Globální problémy
Chemie
Léčiva a návykové látky
Zeměpis
6. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
Výtvarná výchova
8. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
Výchova ke zdraví
6. ročník
Sexuální výchova

Kritéria hodnocení
• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
• odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních

8. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P

1. Strunatci
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zařadí správně taxonomicky vybrané zástupce obratlovců

Strunatci
Obratlovci - orgánové soustavy, jejich stavba a funkce

• porovná stavbu orgánů za použití odborné terminologie, vysvětlí
funkci jednotlivých orgán
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních
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5.6.3 Přírodopis

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Ekosystémy

9. ročník

Základní podmínky života

7. ročník

Popis a charakteristika

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Anglický jazyk

Procenta
8. ročník

8. ročník

Slovní úlohy.

What was happening

Válec.

9. ročník

Konstrukční úlohy.

Welcome

Základy statistiky

Výchova k občanství

Zeměpis

6. ročník

6. ročník

Přírodní prostředí

Krajinná sféra - přírodní sféra

7. ročník

7. ročník

Přírodní bohatství

Krajinná sféra - přírodní sféra

9. ročník
Globální problémy

Výtvarná výchova

Chemie

8. ročník
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Výtvarné umění a životní prostředí

Zeměpis
6. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
Kritéria hodnocení
• zařadí správně taxonomicky vybrané zástupce obratlovců
• porovná stavbu orgánů za použití odborné terminologie, vysvětlí funkci jednotlivých orgán
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních

2. Biologie člověka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka,
umí zařadit člověka do systému živočišné říše
• objasní stavbu a funkci orgánů, určí jejich polohu, vysvětlí
vzájemné vztahy mezi jednotlivými orgánovými soustavami
• objasní vznik a vývoj nového jedince od početí až do stáří
• rozlišuje příčiny,hlavní příznaky a rizika běžných nemocí,zná a
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
• zná zásady předlékařské první pomoci při poranění a jiném
poškození těla
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních
• aplikuje první pomoc

Biologie člověka
- Postavení člověka v živočišné říši, jeho vztahy k ostatním
živočichům
- Lidské tělo jako celek
- Morfologie a anatomie lidského těla
- Stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové
soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací,
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, smyslové orgány
- Nemoci a úrazy,jejich příčiny a možná prevence, příznaky,
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí, závažná
poranění a život ohrožující stavy
- Žvotní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka, člověk
a jeho životní prostředí
- Lidská populace
Praktická cvičení
- modely jednotlivých soustav
- mikroskopování trvalých histologických preparátů
- videoprojekce
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5.6.3 Přírodopis

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Tvarosloví

London

Lidské vztahy

Výchova k občanství

Etnický původ

Smutky, strasti, svízele
Anglický jazyk

Člověk a předpoklady soužití

Multikulturalita

Výchova ke zdraví

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

8. ročník

Free time

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Free time
Výchova k občanství

6. ročník
Mimořádné situace

Člověk hledající společenství
Fyzika

Sexuální výchova

7. ročník

Zdravý způsob života

Světelné jevy.

Rizika ohrožující zdraví

6. ročník
Fyzikální veličiny.
8. ročník
Práce a energie.
Chemie
9. ročník
Přírodní látky
Léčiva a návykové látky
Hudební výchova
8. ročník
Vokální činnsoti
Výchova ke zdraví
6. ročník
Mimořádné situace
Sexuální výchova
Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví
Dopravní výchova

Kritéria hodnocení
• orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka, umí zařadit člověka do systému živočišné říše
• objasní stavbu a funkci orgánů, určí jejich polohu, vysvětlí vzájemné vztahy mezi jednotlivými orgánovými soustavami
• objasní vznik a vývoj nového jedince od početí až do stáří
• rozlišuje příčiny,hlavní příznaky a rizika běžných nemocí,zná a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
• zná zásady předlékařské první pomoci při poranění a jiném poškození těla
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních
• aplikuje první pomoc

9. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P
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5.6.3 Přírodopis

9. ročník

1. Neživá příroda
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí teorii vzniku Země,objasní vliv jednotlivých sfér Země na
vznik a trvání života
• rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny, umí použít určovací pomůcky
• rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických procesů
včetně horninotvorného cyklu a oběhu vody
• porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje
hlavní typy půd
• rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických
znaků

Neživá příroda
- Země, její vznik a stavba ( litosféra, atmosféra, hydrosféra,
pedosféra, biosféra )
- nerosty a horniny, jejich vznik a vlastnosti, kvalitativní třídění,
praktický význam a využití zástupců, určování jejich vzorků, principy
krystalografie
- vnější a vnitřní geologické procesy - jejich příčiny, důsledky
a význam
- půda, její složení, vlastnosti a význam pro výživu rostlin,
hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její
devastace, možnosti a příklady rekultivace
Historická geologie
- vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - jednotlivé éry, geologické
změny, vznik života, výskyt typických organismů a jejich
přizpůsobování prostředí
Regionální geologie
- geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty
- podnebí a počasí ve vztahu k životu
Praktická cvičení
- exkurze, vycházky do okolí
- určování vybraných nerostů podle klíče
- práce s manipulačním atlasem minerálů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Matematika

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

9. ročník

Vztah člověka k prostředí

7. ročník

Welcome

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Dějepis

Procenta
8. ročník

6. ročník

Slovní úlohy.

Pravěk
Doba kamenná

Chemie

Doba kovů

9. ročník

Výchova k občanství

Uhlovodíky
Paliva

Obec, region,země
Přírodní prostředí

Zeměpis

7. ročník

6. ročník

Přírodní bohatství

Krajinná sféra - přírodní sféra

Chemie

7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra

9. ročník
Paliva

Výtvarná výchova

Zeměpis

9. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí

7. ročník
Země jako vesmírné těleso

Fyzika

Krajinná sféra - přírodní sféra

Atomy a záření.

Kritéria hodnocení
• vysvětlí teorii vzniku Země,objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
• rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny, umí použít určovací pomůcky
• rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických procesů včetně horninotvorného cyklu a oběhu vody
• porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní typy půd
• rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
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5.6.3 Přírodopis

9. ročník

2. Základy ekologie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na
rozvoj a udržení života na Zemi
• uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy
mezi nimi
• rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace,
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní
princip existence živých a neživých složek ekosystému
• vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

Základy ekologie
- organismus a prostředí
- vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím
- populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému
- ochrana přírody a životního prostředí
- globální problémy a jejich řešení, chráněná území

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Lidské vztahy

7. ročník

Etnický původ

Anglický jazyk

Ekosystémy

Poezie
Dějepis

9. ročník

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Welcome

Vztah člověka k prostředí

Free time

Vnímání autora mediálních sdělení

Pravopis

Humor v literatuře

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Staré příběhy

Výchova k občanství

Svět a ČSR 1918-1938
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Výchova k občanství

6. ročník

7. ročník

Přírodní prostředí

Tvorba mediálního sdělení

Přírodní bohatství

7. ročník

9. ročník

Přírodní bohatství
Stát a právo

Globální problémy
Chemie

Chemie

Paliva

9. ročník
Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti,
použití, likvidace
Zeměpis

Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Průmyslová hnojiva

7. ročník
Krajinná sféra - přírodní sféra
8. ročník
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy
Výtvarná výchova
6. ročník
Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Výchova ke zdraví
Mimořádné situace
Rizika ohrožující zdraví
Pracovní výchova
Práce s plasty
7. ročník
Práce s plastem
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9. ročník
Kritéria hodnocení
• uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
• uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
• rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence
živých a neživých složek ekosystému
• vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

3. Dědičnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
• uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních

Dědičnost
- dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos
dědičných informací, gen, křížení
- názory na vznik života

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Chemie

Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník

9. ročník

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Přírodní látky

8. ročník

Lidské vztahy

Léčiva a návykové látky

Mocniny s přirozeným mocnitelem.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Dějepis

Základní podmínky života

6. ročník

6. ročník

Vztah člověka k prostředí

Sexuální výchova

Pravěk

Zdravý způsob života

Výchova k občanství
9. ročník
Občan v právních vztazích
Chemie
8. ročník
Částicové složení látek
9. ročník
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Léčiva a návykové látky
Zeměpis
8. ročník
Obyvatelstvo světa
Výchova ke zdraví
6. ročník
Rizika ohrožující zdraví
Hodnota a podpora zdraví
Kritéria hodnocení
• vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
• uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
• dodržuje pravidla bezpečnosti práce při praktických cvičeních

5.6.4 Zeměpis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1+1

2

2

2

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Charakteristika předmětu
Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V každém ročníku dvě hodiny
týdně.
Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně iunformační a komunikační technologie. Dodržování pravidel
práce v této učebně 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 včetně prostředků informačních a komunikačních technologií.
- 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
- práce se zdroji geografických informací v síti internetu.
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
- 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

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších
celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
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- žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence komunikativní
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně
v písemném i ústním projevu
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
- 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 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 žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou

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 vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- 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
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají
v zájmu trvale udržitelného rozvoje
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí

Kompetence pracovní
- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 1+1 týdně, P

1. Komunikační geografický a kartografický jazyk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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

komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně
používané geografické, topografické a kartografické pojmy; základní
topografické útvary: důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary,
plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska - uzly; 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

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí

Základní geometrické útvary

Dělitelnost přirozených čísel

Seberegulace a sebeorganizace

Desetinná čísla

Úhel a jeho velikost
Trojúhelník

Kreativita

Informační a komunikační technologie

Komunikace

Internet

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Zeměpis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Systém přírodní sféry na regionální
úrovni

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• 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

2. Geografická kartografie a topografie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

geografická kartografie a topografie - glóbus, měřítko globusu,
zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice,
určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah pláně
a map, orientace pláně a map vzhledem ke světovým stranám;
praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty
v tištěné i elektronické podobě
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

Základní geometrické útvary

Základní geometrické útvary

Mezilidské vztahy

Desetinná čísla

Desetinná čísla

Komunikace

Úhel a jeho velikost

Úhel a jeho velikost

7. ročník

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Obsah čtverce a obdélníku

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník

Procenta

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Kruh, kružnice.

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

Internet

Objevujeme Evropu a svět

6. ročník

Výchova k občanství

Jsme Evropané

Internet
Zeměpis

6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Naše vlast, státní symboly

Lidské vztahy

Obec, region,země

Systém přírodní sféry na regionální
úrovni

Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• 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
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

3. Země jako vesmírné těleso
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání
dne a noci, střídání ročních období, světový čas, časová pásma,
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

8. ročník

Globální problémy

Tvarosloví
9. ročník

Kreativita

Výklad a výtah

Mezilidské vztahy

Matematika

Komunikace

6. ročník

Kooperace a kompetice

Obsah čtverce a obdélníku

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Trojúhelník
8. ročník

Objevujeme Evropu a svět

Kruh, kružnice.

Jsme Evropané

Informační a komunikační technologie

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

6. ročník

Základní podmínky života

Internet

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Výchova k občanství

Vztah člověka k prostředí

Rok v jeho proměnách

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Fyzika

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Gravitační síla

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

Výtvarná výchova
Užité práce dekorativní a prostorové

Kritéria hodnocení
• 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
• zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

4. Krajinná sféra - přírodní sféra
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevě
a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra,
složky a prvky přírodní sféry

• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Obecná biologie

Seberegulace a sebeorganizace

Přehled organismů

6. ročník
Svět lidí a svět zvířat
Informační a komunikační technologie

7. ročník

Poznávání lidí

Biologie rostlin

Mezilidské vztahy

Internet
Výchova k občanství

Biologie živočichů

Komunikace

8. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Přírodní prostředí
Přírodopis

Strunatci

7. ročník

9. ročník

Objevujeme Evropu a svět

Biologie živočichů

Neživá příroda

8. ročník

Jsme Evropané

Strunatci

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Kulturní diference

6. ročník

Lidské vztahy

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• 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
• vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevě a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník

5. Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• 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
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy,
geografická (šířková) pásma, výškové stupně

• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Voda

Seberegulace a sebeorganizace

Vzduch

6. ročník
Práce s informacemi
Informační a komunikační technologie

Prvky

Poznávání lidí

Přírodopis

Mezilidské vztahy

Internet
Chemie

6. ročník

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Zeměpis

Hodnoty, postoje, praktická etika

8. ročník

Přehled organismů

Voda
Přírodopis

Světadíly, oceány

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

6. ročník
Přehled organismů

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
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6. ročník
Kritéria hodnocení
• 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
• 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
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií

6. Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• 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
• vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevě
a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Informační a komunikační technologie

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Obec, region,země

Poznávání lidí

Přírodní prostředí

Internet
Chemie

Zeměpis

Mezilidské vztahy

8. ročník

Komunikační geografický a
kartografický jazyk
Geografická kartografie a topografie

Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Přírodopis
6. ročník

Objevujeme Evropu a svět

Přehled organismů

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení

• 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
• 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
• vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevě a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

7. Světadíly, oceány
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií

světadíly, oceány - přiměřená charakteristika z hlediska přírodních
poměrů
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5.6.4 Zeměpis

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Internet

Kreativita

Práce s informacemi

Tvarosloví

Dějepis

Mezilidské vztahy

Toulky, cesty, putování
Matematika

7. ročník

Komunikace

Obsah čtverce a obdélníku

Kooperace a kompetice

Raný středověk

Povrch a objem krychle

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Vrcholný středověk

Trojúhelník

Pozdní středověk

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

8. ročník
Kruh, kružnice.
Informační a komunikační technologie

Objevujeme Evropu a svět

6. ročník

Jsme Evropané

Internet
Dějepis
Pravěk
Doba kamenná
Starověk
Antický Řím
Chemie
8. ročník
Voda
Zeměpis
6. ročník
Systém přírodní sféry na planetární
úrovni

Kritéria hodnocení
• 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
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 2 týdně, P

1. Komunikační geografický a kartografický jazyk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií

komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně
používané geografické, topografické a kartografické pojmy; základní
topografické útvary: důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary,
plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska - uzly; 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
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

Základní geometrické útvary

Mezilidské vztahy

Dělitelnost přirozených čísel

Úhel a jeho velikost

Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií

2. Geografická kartografie a topografie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

geografická kartografie a topografie - glóbus, měřítko globusu,
zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice,
určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah pláně
a map, orientace pláně a map vzhledem ke světovým stranám;
praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty
v tištěné i elektronické podobě
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

Základní geometrické útvary

Psychohygiena

Desetinná čísla
Úhel a jeho velikost

Kreativita

Úhel a jeho velikost
7. ročník
Celá čísla

7. ročník

Poznávání lidí

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Mezilidské vztahy

Procenta

Komunikace

Informační a komunikační technologie

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Internet
Výchova k občanství

Objevujeme Evropu a svět

6. ročník

Jsme Evropané

Naše vlast, státní symboly

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Obec, region,země

Lidské vztahy
Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii

3. Země jako vesmírné těleso
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
• zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání
dne a noci, střídání ročních období, světový čas, časová pásma,
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Globální problémy

Pravopis
Anglický jazyk

Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy

Think green
Přírodopis

Komunikace
Kooperace a kompetice

9. ročník
Neživá příroda

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Výtvarná výchova
7. ročník

Objevujeme Evropu a svět

Užité práce dekorativní a prostorové

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení

• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
• zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů

4. Krajinná sféra - přírodní sféra
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• 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
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra,
složky a prvky přírodní sféry
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Přírodopis

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Obecná biologie

Kreativita

Přehled organismů

Toulky, cesty, putování
7. ročník

7. ročník

Poznávání lidí

Popis

Biologie rostlin

Mezilidské vztahy

8. ročník

Biologie živočichů

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

8. ročník

Skladba - stavba větná
Anglický jazyk

Strunatci

Objevujeme Evropu a svět

7. ročník

9. ročník

Jsme Evropané

Think green

Neživá příroda

Přírodopis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Biologie rostlin

Lidské vztahy

Biologie živočichů

Etnický původ

8. ročník

Princip sociálního smíru a solidarity

Strunatci
9. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Neživá příroda

Ekosystémy

Základy ekologie

Základní podmínky života

Výtvarná výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

7. ročník

Vztah člověka k prostředí

Výtvarné vyjádření skutečnosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení

• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• 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
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

5. Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost

systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy,
geografická (šířková) pásma, výškové stupně
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Voda

Mezilidské vztahy

Vzduch

7. ročník
Literatura a fantazie
Chemie

Prvky

Komunikace

Přírodopis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

6. ročník
Přehled organismů

Objevujeme Evropu a svět

8. ročník
Vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
Voda
Vzduch

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník

6. Systém přírodní sféry na regionální úrovni
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• 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
• 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
• 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
• 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
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Obec, region,země

Kreativita

Přírodní prostředí

Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• 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
• 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
• 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
• 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
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa

7. Světadíly, oceány, makroregiony světa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• 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
• 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
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
• 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
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich

světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací
kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních
a socioekonomických poměru s důrazem na vazby a souvislosti
(přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti,
náboženské oblasti, kulturní oblasti)
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

WWW stránky

Poznávání lidí

Práce s informacemi

6. ročník
Popis a vypravování
Práce s informacemi

Dějepis

Mezilidské vztahy

7. ročník
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy

7. ročník

Komunikace
Kooperace a kompetice

Raný středověk

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Vrcholný středověk

Matematika
Celá čísla

Pozdní středověk

Hodnoty, postoje, praktická etika

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
8. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Slovní úlohy.
Základy statistiky

Objevujeme Evropu a svět

Dějepis

Jsme Evropané

7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Raný středověk

Lidské vztahy

Vrcholný středověk

Etnický původ

Pozdní středověk

Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• 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
• 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
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
• 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
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník

8. Modelové regiony světa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
• 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
• 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
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků

modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské,
politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich
řešení

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Zrození moderní doby
9. ročník

Kreativita
Mezilidské vztahy

Moderní doba přelom 20.st.

Komunikace

Dějiny od pol. 20.st.

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Konec 20. století
Výchova k občanství

Hodnoty, postoje, praktická etika

7. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Majetek a bohatství

Občan, občanská společnost a stát

Přírodní bohatství

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Kultura a její rozvíjení

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
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5.6.4 Zeměpis

7. ročník
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
• 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
• 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
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků

8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 2 týdně, P

1. Komunikační geografický a kartografický jazyk
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech

komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně
používané geografické, topografické a kartografické pojmy; základní
topografické útvary: důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary,
plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska - uzly; 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

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

Základní geometrické útvary

Mezilidské vztahy

Desetinná čísla

Úhel a jeho velikost

Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
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8. ročník
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech

2. Geografická kartografie a topografie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

geografická kartografie a topografie - glóbus, měřítko globusu,
zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice,
určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah pláně
a map, orientace pláně a map vzhledem ke světovým stranám;
praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty
v tištěné i elektronické podobě

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace

Základní geometrické útvary

Kreativita

Desetinná čísla
Úhel a jeho velikost

Mezilidské vztahy

7. ročník

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Úhel a jeho velikost
7. ročník
Racionální čísla
Rovnoběžníky
Lichoběžník

Procenta

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Informační a komunikační technologie
Internet

Objevujeme Evropu a svět

Výchova k občanství

Jsme Evropané

6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Naše vlast, státní symboly

Lidské vztahy

Obec, region,země

Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

348

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.4 Zeměpis

8. ročník

3. Světadíly, oceány, makroregiony světa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací
kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních
a socioekonomických poměru s důrazem na vazby a souvislosti
(přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti,
náboženské oblasti, kulturní oblasti)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Internet

Mezilidské vztahy

Práce s informacemi

8. ročník
Literatura 19. století
Matematika

Dějepis

Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

7. ročník
Raný středověk

Racionální čísla

Vrcholný středověk

Celá čísla

Pozdní středověk

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Procenta

Objevujeme Evropu a svět

Dějepis

Jsme Evropané

8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Raný novověk

Kulturní diference

9. ročník

Lidské vztahy

Moderní doba přelom 20.st.

Etnický původ

8. ročník
Období 2.pol.17.st.-18.st.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Zrození moderní doby

Ekosystémy

9. ročník

Základní podmínky života

Svět a ČSR 1918-1938

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Druhá světová válka

Vztah člověka k prostředí

Dějiny od pol. 20.st.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Chemie

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

8. ročník

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Voda

Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
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8. ročník

4. Modelové regiony světa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Průřezová témata

modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské,
politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich
řešení

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

London
Chemie

Mezilidské vztahy
Komunikace

9. ročník
Průmyslová hnojiva

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení

• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
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8. ročník

5. Obyvatelstvo světa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního
světa
• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
• porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě
podobných a odlišných znaků
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Průřezová témata

obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické,
demografické hospodářské a kulturní charakteristiky

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Čeština jako jeden ze slovanských
jazyků
6. ročník

Mezilidské vztahy
Komunikace

Toulky, cesty, putování

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Matematika

Občanská společnost a škola

7. ročník

Občan, občanská společnost a stát

Procenta

Formy participace občanů v politickém životě

8. ročník

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Slovní úlohy.
Základy statistiky
Dějepis
Raný novověk

Objevujeme Evropu a svět

Období 2.pol.17.st.-18.st.

Jsme Evropané

Přírodopis

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Lidské vztahy

Dědičnost

Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybu,
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
• porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě podobných a odlišných znaků
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
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8. ročník

6. Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 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 státy světa a zájmové integrace státě světa na základě
podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech
Průřezová témata

globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - aktuální
společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného
světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Chemie

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Zásady bezpečné práce v běžném
životě
Voda

Mezilidské vztahy
Komunikace

Vzduch

Kooperace a kompetice

Přírodopis

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

9. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Základy ekologie

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 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 státy světa a zájmové integrace státě světa na základě podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
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5.6.4 Zeměpis

8. ročník

7. Světové hospodářství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly,
nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• 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 státě světa na základě
podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Průřezová témata

světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní
dělba práce, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Celá čísla
Procenta

Mezilidské vztahy

8. ročník

Komunikace

Slovní úlohy.

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Válec.

Hodnoty, postoje, praktická etika

Základy statistiky

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Dějepis

Formy participace občanů v politickém životě

9. ročník

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Moderní doba přelom 20.st.
Druhá světová válka
Chemie
8. ročník

Objevujeme Evropu a svět

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Jsme Evropané

9. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Průmyslová hnojiva

Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení
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5.6.4 Zeměpis

8. ročník
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
• 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 státě světa na základě podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

8. Regionální společenské, politické a hospodářské útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
• porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě
podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
Průřezová témata

regionální společenské, politické a hospodářské útvary - porovnávací
kritéria: národní a mnohonárodnostní státy, části státě, správní
oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní hospodářské
oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení
(integrace) státě; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní
ohniska

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení
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5.6.4 Zeměpis

8. ročník
Kritéria hodnocení
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
• porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin

9. Vztah příroda a společnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě
podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových
regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
Průřezová témata

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

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Toulky, cesty, putování
7. ročník

Poznávání lidí

Humor v literatuře

Mezilidské vztahy

8. ročník

Komunikace

Skladba - stavba textová

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Úvaha
Literatura 19. století

Objevujeme Evropu a svět

Humor v literatuře

Jsme Evropané

Jiné světy - fantasy
Nauka o slově

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Chemie

Kulturní diference
Etnický původ

Zásady bezpečné práce v běžném
životě
Vzduch

Multikulturalita

Oxidy

Lidské vztahy

Princip sociálního smíru a solidarity

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník
Průmyslová hnojiva

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
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5.6.4 Zeměpis

8. ročník
Kritéria hodnocení
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• porovnává státy světa a zájmové integrace státě světa na základě podobných a odlišných znaků
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
• uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 2 týdně, P

1. Obyvatelstvo světa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
Průřezová témata

obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické,
demografické hospodářské a kulturní charakteristiky

přesahy do učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
6. ročník
Toulky, cesty, putování

Objevujeme Evropu a svět

Anglický jazyk

Jsme Evropané

9. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Welcome to the Australia

Kulturní diference

Matematika

Lidské vztahy

7. ročník

Etnický původ

Celá čísla

Multikulturalita

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Princip sociálního smíru a solidarity

Procenta

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

8. ročník

Základní podmínky života

Základy statistiky

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Dějepis

Vztah člověka k prostředí

9. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějiny od pol. 20.st.

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Konec 20. století
Výchova k občanství

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti

Svět a Evropa

Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
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5.6.4 Zeměpis

9. ročník

2. Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Průřezová témata

globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - aktuální
společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného
světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Základy statistiky
Dějepis

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

9. ročník
Konec 20. století

Komunikace

Výchova k občanství

Kooperace a kompetice

Globální problémy

Hodnoty, postoje, praktická etika
Chemie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Paliva

Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení

• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

357

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.6.4 Zeměpis

9. ročník

3. Světové hospodářství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
Průřezová témata

světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní
dělba práce, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Procenta
8. ročník

Poznávání lidí

Slovní úlohy.

Komunikace
Dějepis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

9. ročník
Konec 20. století

Objevujeme Evropu a svět

Chemie

Jsme Evropané

8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté

Kulturní diference

9. ročník

Lidské vztahy

Paliva

Etnický původ

Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Průmyslová hnojiva

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tepelně zpracovávané materiály cement, vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti,
použití, likvidace

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení

• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
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5.6.4 Zeměpis

9. ročník

4. Regionální společenské, politické a hospodářské útvary
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
Průřezová témata

regionální společenské, politické a hospodářské útvary - porovnávací
kritéria: národní a mnohonárodnostní státy, části státě, správní
oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní hospodářské
oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení
(integrace) státě; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní
ohniska

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
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5.6.4 Zeměpis

9. ročník

5. Vztah příroda a společnost
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

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

• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny
• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné
přírodě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Skladba
Výchova k občanství

Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník
Přírodní bohatství

Hodnoty, postoje, praktická etika
Chemie

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

9. ročník

Občan, občanská společnost a stát

Paliva

Formy participace občanů v politickém životě

Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Průmyslová hnojiva

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti,
použití, likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

Fyzika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Astronomie.

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
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5.6.4 Zeměpis

9. ročník

6. Místní region
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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
• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny
• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné
přírodě
Průřezová témata

místní region - zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního
regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní
a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu
důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry)

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Skladba - stavba větná
Matematika

Psychohygiena
Komunikace

7. ročník
Celá čísla

Kooperace a kompetice

Výchova ke zdraví

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Mimořádné situace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• 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
• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

7. Česká republika
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa
podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál české republiky v
evropském a světovém kontextu
• uvádí příklady účasti a působnosti české republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích státě
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

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
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5.6.4 Zeměpis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Pravopis
Anglický jazyk

Mezilidské vztahy
Komunikace

Free time
Dějepis

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Druhá světová válka
Dějiny od pol. 20.st.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Konec 20. století

Základní podmínky života

Chemie

Vztah člověka k prostředí

Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Tepelně zpracovávané materiály cement, vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti,
použití, likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritéri
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
• hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál české republiky v evropském
a světovém kontextu
• uvádí příklady účasti a působnosti české republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích státě
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

8. Regiony české republiky
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii
• hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál české republiky v
evropském a světovém kontextu
• lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české republiky a hlavní
jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských
aktivit
• uvádí příklady účasti a působnosti české republiky ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích státě
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

regiony české republiky - územní jednotky státní správy
a samosprávy, krajské členění, kraj místního regionu, přeshraniční
spolupráce se sousedními státy v euroregionech
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5.6.4 Zeměpis

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Jazyk a jeho útvary
Chemie

Komunikace
Kooperace a kompetice

9. ročník
Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Tepelně zpracovávané materiály cement, vápno, sádra, keramika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii

• hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál české republiky v evropském
a světovém kontextu
• lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
• uvádí příklady účasti a působnosti české republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích státě
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

9. Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
• vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy

cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze orientační body, jevy, pomůcky 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

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

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

Astronomie.

Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů
• vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

5.6.5 Přírodopisné praktikum
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

0

Dan Stankuš

Dan Stankuš

5. ročník

Charakteristika předmětu
Předmět se vyučuje jako samostatný volitelný předmět v 8. a 9. ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.
Náplní praktik je rozšíření témat probíraných v základní látce předmětu přírodopis, jejich aplikace v praktických
úlohách nebo cvičeních, demonstrace v přírodě. Přírodopisná praktika tak rozvíjejí aktivní, samostatnou případně
skupinovou práci žáků, jejich tvůrčí pojetí. Hlavní důraz je kladen na uvědomování si širšího pojetí vztahů
člověka a ekosystémů, ve kterých se nachází a vztahu člověka k přírodnímu prostředí a jeho ochraně. Při realizaci
tohoto volitelného předmětu je mnoho času věnováno pozorování, měření, částečnému experimentování žáků,
řešení některých problémových úloh týkajících se přírodních zákonitostí, práci s encyklopediemi, manipulačními
atlasy a práci s dalšími zdroji informací ( časopisy, DVD, ICT atd.).Žáci si také zpracovávají referáty, projekty
a částečné prezentace svých poznatků.
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Předmět je realizován ve třídě, v učebně ICT, v přírodě, popř. na exkurzích.

8. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 0 týdně, V

1. Mikroskopování
Očekávané výstupy

Učivo
Mikroskopování
-stavba a funkce mikroskopu
-historie mikroskopu a počátky mikroskopování
-technika mikroskopování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

2. Srovnání orgánových soustav obratlovců
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

3. Zkoumání lidských smyslů
Očekávané výstupy

Učivo
Zkoumání lidských smyslů
Dovede pomocí jednoduchých pokusů odhalit zajímavosti lidských
smyslů
- zrak
- sluch
- hmat
- čich
- chuť
měření vitální kapacity plic (VKP)
měření krevního tlaku (TK)
měření frekvence srdečního tepu (ST)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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5.6.5 Přírodopisné praktikum

8. ročník

4. Péče o dítě
Očekávané výstupy

Učivo
Péče o dítě
- těhotenství
- rodičovství
- prenatální věk
- novorozenec
- vývoj dítěte v jednotlivých obdobích (kojenec,batole,předškolní
věk,…,)
- dětské nemoci, jejich příznaky
- první pomoc

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

5. Migrace
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

6. Příprava sbírek
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

7. Manipulační atlasy
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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9. ročník

9. ročník
Garant předmětu: Dan Stankuš, 0 týdně, V

1. Člověk poznává Zemi
Očekávané výstupy

Učivo
Člověk poznává Zemi
- minulost
- první civilizace
- vlivy náboženství
- současnost

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
8. ročník
Skladba - stavba textová
9. ročník
Pravopis
Fyzika
Atomy a záření.

Kritéria hodnocení

2. Globální problémy lidstva
Očekávané výstupy

Učivo
Globální problémy lidstva
- klima na Zemi
- ledovce
- oceán
- ovzduší
- deštné pralesy
- ozónová díra
- voda
- suroviny a paliva
- přelidněnost
- migrace
- slumy
- války
- terorismus
- jaderné zbraně a zbrojení
- AIDS
- drogy
- pandemické nemoci
- péče o nemocného

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
8. ročník
Skladba - stavba textová
Výklad
Fyzika
9. ročník
Astronomie.

Kritéria hodnocení
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5.7 Umění a kultura

9. ročník

3. Odpady a jejich recyklace
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
8. ročník
Skladba - stavba textová
Výklad
9. ročník
Pravopis

Kritéria hodnocení

5.7 Umění a kultura
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží
nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,
umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života
(kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž
vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu
uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k
uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti
vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní
účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a
zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a
Výtvarná výchova. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými
prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,
seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se
stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant
řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a
poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření
i hlubšímu
porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových
činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného
prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,
recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou
k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
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Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,
své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je
hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových
činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem poslechových činností je
aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka
a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně
obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality,
ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,
fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen
prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových
médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné
pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl
jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných
prostředků pro její vyjádření. Obsahem uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování
si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem
ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných
vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,
děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k
rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národů a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního
překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
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5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

1

1

1

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

1

1

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

PHDr. Šárka Pospíchalová

Charakteristika předmětu
Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2.stupni
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k :
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti

Časové vymezení předmětu:
- 6. - 9. ročník – 1 hodina týdně

Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva
a cílů vzdělávání:
- skupinové vyučování
- samostatná práce
- kolektivní práce
- krátkodobé projekty

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Žáci
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace
- používají obecně užívané hudební termíny
- získané znalosti propojují do souvislostí
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící
skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují,

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

370

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.1 Hudební výchova

hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané
hudebním dílem
- samostatně a kriticky přemýšlejí
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
- při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

Kompetence komunikativní
Žáci
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence sociální a personální
Žáci
- efektivně spolupracují, respektují názory jiných
- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých
spolužáků
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu
práce
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence občanské
Žáci
- respektují názor druhých
- chrání a oceňují naše kulturní tradice
- aktivně se zapojují do kulturního dění
Učitel
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence pracovní
Žáci
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená
pravidla
- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem
Učitel
- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

Průřezová témata:
EV - vztah člověka k přírodě
EGS - jsme Evropané
- Evropa a svět nás zajímá
OSV - poznávání lidí
- kreativita
- sebepoznání a sebepojetí
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- komunikace
- hodnoty, postoje
- rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- kooperace
MDV - schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií

VDO - slušnost, tolerance, aktivita, samostatnost

1. ročník
1 týdně, P

2. ročník
1 týdně, P

3. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt

-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)

• seznámí se s hymnou ČR
• naučí se zpívat vybrané písně
• dbá na správné dýchání

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt
• seznámí se s hymnou ČR
• naučí se zpívat vybrané písně
• dbá na správné dýchání

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést příklad
• umí doprovázet na rytmické nástroje

Průřezová témata

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře, zobcových
fléten)
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď),
hudební improvizace

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník
Kritéria hodnocení
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést příklad
• umí doprovázet na rytmické nástroje

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší rytmus valčíku a polky
• umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá)
• umí pohybově vyjádřit hudbu
Průřezová témata

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4
takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozliší rytmus valčíku a polky
• umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá)
• umí pohybově vyjádřit hudbu

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poslechem rozezná hudební nástroje
• poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní

Průřezová témata

-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)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• poslechem rozezná hudební nástroje
• poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní

4. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 1 týdně, P
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5.7.1 Hudební výchova

4. ročník

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se další písně

-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)

• dbá na správné dýchání
• zná pojmy repetice, houslový klíč
• umí napsat houslový klíč

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• učí se další písně
• dbá na správné dýchání
• zná pojmy repetice, houslový klíč
• umí napsat houslový klíč

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí
• doprovodí písně na rytmických nástrojích

Průřezová témata

-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)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí
• doprovodí písně na rytmických nástrojích

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok
• na základě pohybových schopností vytváří pohybové variace

Průřezová témata

-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)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

4. ročník
Kritéria hodnocení
• umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok
• na základě pohybových schopností vytváří pohybové variace

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

-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

• poslouchá vybrané skladby

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
• poslouchá vybrané skladby

5. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
jednoduchou píseň
• seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru
• rozpozná jednoduchou formu hudební písně

Průřezová témata

-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)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

5. ročník
Kritéria hodnocení
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou píseň
• seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru
• rozpozná jednoduchou formu hudební písně

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí pohybově vyjádřit nálady
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry,
mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

Průřezová témata

-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)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• umí pohybově vyjádřit nálady
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• doprovodí písně na rytmické a melodické hudební nástroje

Průřezová témata

-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)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• doprovodí písně na rytmické a melodické hudební nástroje

4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• poslouchá vybrané skladby
• poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje

Průřezová témata

-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)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.7.1 Hudební výchova

5. ročník
Kritéria hodnocení
• poslouchá vybrané skladby
• poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje

6. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 1 týdně, P

1. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový rytmus;umí
taktovat 2/4 a 3/4 takt; dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

Hudebně pohybové činnosti
- pochod, polka, valčík, mazurka
- hra na dirigenta a orchestr
- dramatizace písní
- vánoční koledy – dramatické ztvárnění

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

6. ročník

Výtvarné umění a životní prostředí

Trojúhelník

Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života
Kritéria hodnocení
• pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový rytmus;umí taktovat 2/4 a 3/4 takt; dokáže pohybem vyjádřit obsah písně

2. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orfovy
nástroje; má rytmické cítění a rytmickou paměť; dokáže vytvořit
vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry

Instrumentální činnosti
- reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou dobu taktu
(Já husárek malý; Koulelo se, koulelo; Malé kotě)
- rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická hra na tělo
- rytmické hud. formy – pochod, polka, valčík
- analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma
- tvoření jednoduchých partitur pro Orfowy nástroje

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Informační a komunikační technologie

Kulturní diference

6. ročník

Multikulturalita

Mýty,báje,pověsti,

6. ročník
Internet

Anglický jazyk
9. ročník
One country, many cultures
Dějepis
6. ročník
Antické Řecko
Antický Řím
Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života
Kritéria hodnocení
• správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orfovy nástroje; má rytmické cítění a rytmickou paměť; dokáže vytvořit vlastní rytmické
motivy, předehry, mezihry a dohry
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5.7.1 Hudební výchova

6. ročník

3. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• sluchem rozliší zvuk vybraných hudeb. nástrojů, dovede je
pojmenovat; rozliší skladbu vokální a instrum., lid. a umělou píseň,
melodram, muzikál, operu a operetu ; seznámí se s vybranými
skladbami; umí char. rozdíl mezi stup.a tóninou

Poslechové činnosti
- poznávání hud nástrojů – rozdělení do skupin
- píseň lidová, umělá
- vokální a instrumentální skladba
- melodram
- muzikál
- opereta, opera
G. F Händel – poslech skladeb
- Opera – nově vzniklá hud. forma
Claudio Monteverdi
- symfonie
- koncert
- W. A. Mozart
- J. Haydn
- L. van Beethoven
- B. Smetana
- A. Dvořák

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Informační a komunikační technologie

Princip sociálního smíru a solidarity

6. ročník

6. ročník

Toulky, cesty, putování
Odvaha a dobrodružství

Internet
Výchova k občanství

Výchova k občanství

Naše vlast, státní symboly

Naše vlast, státní symboly

Obec, region,země

Obec, region,země
Kritéria hodnocení
• sluchem rozliší zvuk vybraných hudeb. nástrojů, dovede je pojmenovat; rozliší skladbu vokální a instrum., lid. a umělou píseň, melodram,
muzikál, operu a operetu ; seznámí se s vybranými skladbami; umí char. rozdíl mezi stup.a tóninou

4. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v jednoduchém notovém zápisu a umí vyhledat
určené takty a rytmy, rozezná akord dur a moll, zapíše tóny do
notové osnovy

Průřezová témata

Vokální činnosti
- intonační cvičení --> vzestupná a sestupná řada tónů, intonace
stupnic dur
- zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
- říkadlo, píseň – rytmické vyjádření textu písně
- vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické hádanky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk a literatura
6. ročník
Zvuková stránka jazyka
Svět lidí a svět zvířat
Anglický jazyk
My family and my pets
Kritéria hodnocení
• orientuje se v jednoduchém notovém zápisu a umí vyhledat určené takty a rytmy, rozezná akord dur a moll, zapíše tóny do notové osnovy
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5.7.1 Hudební výchova

7. ročník

7. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 1 týdně, P

1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při zpěvu využívá správné pěvecké návyky

Vokální činnosti
- lidové a umělé písně – dynamika
melodie
rytmus
- výběr písní různých období

• uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Psychohygiena
Komunikace
Kritéria hodnocení
• při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
• uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě

2. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti; rozpozná
rozdíly komorní a symfonické hudby; zařadí skladbu do
příslušného období
• rozezná hudebně výrazové prostředky: melodii, rytmus, tempo,
dynamiku, tečkovaný rytmus; určí akordy dur a moll; melodii
vzestupnou a sestupnou

Poslechové činnosti
Pochod, tanec, vážná hudba k poslechu
Výběr poslechových skladeb různých období
Baroko – Vivaldi,
Klasicismus - Mozart, Beethoven
Romantismus – Chopin, Schubert
Český romantismus – Smetana, Dvořák

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Zvuková stránka jazyka
7. ročník
Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
Humor v literatuře
8. ročník
Humor v literatuře
Anglický jazyk
9. ročník
One country, many cultures
Výchova k občanství
6. ročník
Naše vlast, státní symboly
Obec, region,země
8. ročník
Člověk a dospívání
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5.7.1 Hudební výchova

7. ročník
Kritéria hodnocení
• rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti; rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby; zařadí skladbu do příslušného období
• rozezná hudebně výrazové prostředky: melodii, rytmus, tempo, dynamiku, tečkovaný rytmus; určí akordy dur a moll; melodii vzestupnou a
sestupnou

3. Instrumentální a pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• pohybem reaguje na znějící hudbu , využívá jednoduchých gest a
tanečních kroků
• dokáže využít získané vědomosti a dovednosti k vytvoření
hudebně dramatického vystoupení
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

Instrumentální činnosti a
pohybové činnosti
Prolínají do ostatních hudebních činností v průběhu celého šk. roku.
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- moderní tance
- dramatizace v hud. projektu k příležitosti Vánoc Vv, Čj, D

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Etnický původ

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Multikulturalita

Welcome back
Dějepis
6. ročník
Pravěk
Antické Řecko
Antický Řím

Kritéria hodnocení
• pohybem reaguje na znějící hudbu , využívá jednoduchých gest a tanečních kroků
• dokáže využít získané vědomosti a dovednosti k vytvoření hudebně dramatického vystoupení
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů

8. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 1 týdně, P

1. Vokální činnsoti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu; zpívá
intonačně čistě a rytmicky přesně, respektuje dynamiku písně
• uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě

Vokální činnsoti
- hlasová a rytmická cvičení
- intervaly
- rytm. výcvik s oporou hud. nástroje
- zpěv lidových i umělých písní
(Horo, horo, vysoká jsi; Ej vandrovali hudci, Nezacházej slunce,
Řekni kde ty kytky jsou, Stín katedrál)
- transpozice vzestupné a sestupné řady tónů (stupnic)
- akord
- příklady v lidové tvorbě
- divadla malých forem
- Semafor – Šlitr, Suchý (Klementaine, Honky tonky blues, To jsem
ještě žil)
- Osvobozené divadlo – J. Ježek (Klobouk ve křoví, David a Goliáš)
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5.7.1 Hudební výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Psychohygiena

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Svět lidí a svět zvířat
Přírodopis
8. ročník
Biologie člověka

Kritéria hodnocení
• dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu; zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně, respektuje dynamiku písně
• uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě

2. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší stupnici, akord, interval, triolu, synkopu; zná rozmístění
nástrojů v symf. orchestru

Poslechové činnosti
- poslech různých hud. žánrů, srovnávání, postihování
chrakteristických rozdílů
G. Gershwin – Rhapsodie in blue
J. Scott – The Entertainer – ragtime
Baroko – Bach, Vivaldi
Romantismus – Chopin, Liszt, Chajkovskij, Schubert
- A. Dvořák - symfonická tvorba
- Z. Fibich – melodram Vodník, Poem
Baroko – Vivaldi, Bach, Händel -->
Mesiáš
opera, oratorium
fuga
suita
concerto grosso
Klasicismus – znaky
J. Haydn – kvarteto
W.A. Mozart – Kl. koncert
Romantismus – Chopin, Schubert
Ruská hudba – Čajkovskij
Český romantismus – Smetana - Má vlast

Česká mše vánoční – J. J. Ryba
Česká mše půlnoční – A. Michna z
Otradovic
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Odvaha a dobrodružství

Psychohygiena

Svět lidí a svět zvířat

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

8. ročník
Období 2.pol.17.st.-18.st.
Výtvarná výchova

7. ročník

Užité práce dekorativní a prostorové

Nikdy se nevzdávej - literární příběhy
Humor v literatuře
Výchova k občanství
6. ročník
Domov a rodina
Naše vlast, státní symboly

Kritéria hodnocení
• rozliší stupnici, akord, interval, triolu, synkopu; zná rozmístění nástrojů v symf. orchestru
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8. ročník

3. Česká hudba 20. století
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů

Česká hudba 20. století
- L. Janáček, B. Martinů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Český jazyk a literatura

Výchova k občanství

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

6. ročník

8. ročník

Zvuková stránka jazyka

Člověk hledající sám sebe

Dějepis

Lidské vztahy

9. ročník
Dějiny od pol. 20.st.
Konec 20. století
Výchova k občanství
6. ročník
Domov a rodina
Naše vlast, státní symboly
Kritéria hodnocení
• rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů

4. Instrumentální činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí vytleskat obtížnější rytmus; užívá hudebních nástrojů k
doprovodu pěveckých projevů
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů
• využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

Instrumentální činnosti
- Hud. projekt k příležitosti vánočních oslav:
pásmo reprodukované hudby, koled,
vlastní instrumentální tvorby
- Výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a rytmem
- Pochod pro bicí
- píseň Život je jen náhoda
- ragtime – synkopický rytmus
- swing, boogie woogie, blues

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Etnický původ

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Multikulturalita

Humor v literatuře
Anglický jazyk

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

6. ročník
A trip to the ZOO

Kritéria hodnocení
• umí vytleskat obtížnější rytmus; užívá hudebních nástrojů k doprovodu pěveckých projevů
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
• využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

5. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje hudbu pomocí mimiky, ztvárňuje vlastní choreografií

Hudebně pohybové činnosti
Prolínají do ostatních hudebních činností v průběhu celého šk. roku.
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- jive, cha-cha
- dramatizace v hud. projektu k příležitosti Vánoc
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5.7.1 Hudební výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Etnický původ

6. ročník

Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

přesahy z učebních bloků:

Rok v jeho proměnách
Výtvarná výchova
8. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí

Kritéria hodnocení
• vyjadřuje hudbu pomocí mimiky, ztvárňuje vlastní choreografií

9. ročník
Garant předmětu: PHDr. Šárka Pospíchalová, 1 týdně, P

1. Opakování učiva z předchozích ročníků.
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• upevňuje a ověřuje své poznatky pomocí hry na hudební nástroje
a samostatně tvoří doprovody, rozezná a znázorní tempové a
dynamické změny
• rozpozná funkci stylů a žánrů v životě jedince ve společnosti a
jejich souvislost s kulturními tradicemi a zvyky
• dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu;
improvizace v dur a moll tóninách; umí transponovat písně do
jiných tónin
• umí reprodukovat rytmus, vytváří rytmické doprovody, chápe
význam rozdílného tempa a harmonie

Opakování učiva z předchozích ročníků.
- opakování lidových i umělých písní s důrazem na dynamiku,
melodii, rytmus

Výběr písní období:
středověk: Hospodine pomiluj ny
Kdož jsú boží bojovníci
gregoriánský chorál –
Veni domine (B. Basiková)
renesance: práce s písní Viva la musica
(tříhlasý kánon)
Fuga trium vocum
baroko: J. S. Bach – Blaženost má
klasicismus: J. Haydn – Intervaly
Beethoven – Óda na radost
romantismus: F. Schubert – Pstruh
Verdi – sbor židů z opery
Nabucco
Hudební žánry 20. století:
vážná hudba: B. Martinů – Rozmarýn
L. Janáček – Ej, mamko
jazz: J. Ježek – Klobouk ve křoví, Ezop
G. Gershwin – Summertime
divadla malých forem:
Suchý a Šlitr – Pramínek vlasů
Krajina posedlá tmou
country: Montgomery, Všichni jsou už
v Mexiku
bluegrass – Panenka (Křesťan)
česká trempská píseň: Rosa na kolejích,
Ascalona
folk: Když mě brali za vojáka
pop a rok: Stín katedrál, Co je na tom
tak zlého
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5.7.1 Hudební výchova

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

přesahy z učebních bloků:

Humor v literatuře
Dějepis
6. ročník
Antické Řecko
Antický Řím
Výtvarná výchova
9. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Kritéria hodnocení
• upevňuje a ověřuje své poznatky pomocí hry na hudební nástroje a samostatně tvoří doprovody, rozezná a znázorní tempové a dynamické
změny
• rozpozná funkci stylů a žánrů v životě jedince ve společnosti a jejich souvislost s kulturními tradicemi a zvyky
• dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu; improvizace v dur a moll tóninách; umí transponovat písně do jiných tónin
• umí reprodukovat rytmus, vytváří rytmické doprovody, chápe význam rozdílného tempa a harmonie

2. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpozná funkci stylů a žánrů v životě jedince ve společnosti a
jejich souvislost s kulturními tradicemi a zvyky
• poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit do
historických souvislostí, orientuje se v jednotlivých hudebních
obdobích

Poslechové činnosti
- hudba období pravěku
- Egypt, Řecko, Řím
- hudba období středověku:
duchovní hudba, gregoriánský chorál, mše, madrigal (Thomas Tallis,
G. de Machaut)
- baroko – hlavní znaky, formy, představitelé (opak.)
- adventy – vánoce, význam lidových tradic, J. J. Ryba – Česká mše
vánoční
klasicismus – znaky, formy, představitelé – symfonická tvorba,
komorní, vokální (Haydn, Beethoven, Mozart)
- český klasicismus: J. Mysliveček, F. X. Brixi, Stamicové, A. Rejcha,
česká hud. emigrace
- romantismus: Chopin, Schuman, Schubert, Grieg, Brahms,
Čajkovskij
- český romantismus: Smetana, Dvořák, Fibich
- hud. směry 20. století: oleatorika, seriální hudba, konkrétní,
počítačová, čtvrttónová: Janáček, Martinů, Hába, Stravinskij,
Debussy, Orff

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Dějepis

Etnický původ
Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti

7. ročník
Humor v literatuře

9. ročník
Moderní doba přelom 20.st.

8. ročník
Humor v literatuře

Kritéria hodnocení
• rozpozná funkci stylů a žánrů v životě jedince ve společnosti a jejich souvislost s kulturními tradicemi a zvyky
• poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit do historických souvislostí, orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

384

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2 Výtvarná výchova

9. ročník

3. Instrumentální a pohybové činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí reprodukovat rytmus, vytváří rytmické doprovody, chápe
význam rozdílného tempa a harmonie
• rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti

Instrumentální a pohybové činnosti

• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů
• využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

Prolínají do vokálních i poslechových činností během celého
školního roku
- hudební výrazové prostředky
- hudební nástroje historické a současné

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

A trip to the ZOO
Výtvarná výchova

Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

Výtvarné umění a životní prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Kritéria hodnocení
• umí reprodukovat rytmus, vytváří rytmické doprovody, chápe význam rozdílného tempa a harmonie
• rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
• využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1+1

1+1

1

2

2

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

1

1

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Ilja Wlosok

Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
-pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy
-rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity
-přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace
-užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních
technologií
-rozvíjí především průřezové téma
OSV -( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření
mimouměleckého estetična) výchovy EGS - ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)
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Časové vymezení vyučovacího předmětu:
6. a 7. ročník – 2 hodiny týdně
8. a 9. ročník – 1 hodina týdně

Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy
učebně výpočetní techniky,
keramické dílně
knihovně nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná
práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
Kompetence k učení
Žáci
- při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své
vlastní učení
- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy
související s realizací
Učitel
- zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost
-využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů
Žáci
-žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem
výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
-při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní
Žáci
-při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
- klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různým formami ( písemně, technických prostředků,
výtvarnými prostředky, ..)
Učitel
- dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ..)
Kompetence sociální a personální
Žáci
-učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu
práce
Učitel
-dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
-v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence občanské
Žáci
-při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu
i respektují názor druhých
- prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
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Učitel
-podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů
Kompetence pracovní
Žáci
-při samostatné práci jsou vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená
pravidla
-žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem
-žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
Učitel
-vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
EV - vztah člověka k přírodě
- ekosystémy
- lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS - jsme Evropané
- Evropa a svět nás zajímá
OSV - poznávání lidí
- kreativita
- sebepoznání a sebepojetí
- komunikace
- hodnoty, postoje, praktická etika
- rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- kooperace a kompetice
MDV - práce v realizačním týmu
- fungování a vliv médií ve společnosti
- tvorba mediálního sdělení
MKV - lidské vztahy
- multikulturalita
VDO - principy demokracie

1. ročník
1+1 týdně, P
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1. ročník

1. Smysly a cit
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků
a představ
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• 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. Subjektivní vnímání a vyjádření
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků
a představ
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• 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

3. Komunikace formou výtvarných činností
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků
a představ
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• 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
1+1 týdně, P

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

388

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2 Výtvarná výchova

2. ročník

1. Smysly a cit
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků
a představ
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• 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. Subjektivní vnímání a vyjádření
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na
základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků
a představ
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• 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

3. Komunikace formou výtvarných činností
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

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

3. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P
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3. ročník

1. Výtvarné osvojování skutečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření

Vyjádření poznání, představy a estetický vztah k barvám přírody.
Krása a ochrana přírody. Funkce ilustrace v literárním díle. Výtvarné
vnímání a analyzování tvarů zajímavých přírodních útvarů, její
charakteristické znaky. Krása tvarů a barev přírody. Rozvoj
představivosti a tvořivosti.

• dle svých zkušenostinalézá a zapojuje do komunikace obsah
svých obrazných vyjádření
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

3. ročník

Psychohygiena

Popis předmětu
Popis pracovního postupu

Kritéria hodnocení
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
• dle svých zkušenostinalézá a zapojuje do komunikace obsah svých obrazných vyjádření

2. Dekorativní a prostorové práce spojené s experimentováním
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• projevuje své vlastní životní zkušenosti a uplatňuje uspořádání
linie, tvaru, objemu,barev a objektu
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření

Průřezová témata

Dekorativní řešení plochy komponováním geometrických tvarů.
Rozvíjení představivosti a tvořivosti. Vyjádření poznání, představ
a estetický vztah k přírodě. Experimentování s barvou, dotváření
barevné plochy. Přechod od plochy k prostoru, modelování.
Pohádka, beseda o ilustrátorech. Výtvarné vyjádření přání
a myšlenek Rozvíjení představivosti a tvořivosti, vyjádření děje,
prostorových vztahů mezi velikostí obrazových prvků, zejména
postav. Sestavování maket z hotových prostorových prvků a jejich
barevné upravování. Poznávání a využívání barevného kontrastu
doplňkových barev. Různé druhy linie kreslené a ryté. Užití různých
technik, materiálů a nástrojů, Poznávání a využívání linie různého
uspořádání - zahušťování a zřeďování linií, využívání k výtvarnému
vyjádření. Výtvarné vnímání a analyzování zajímavých přírodnin, růst
a větvení stromů apod.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• projevuje své vlastní životní zkušenosti a uplatňuje uspořádání linie, tvaru, objemu,barev a objektu
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje rozdíl při vnímání události různými smysly, pro jejích
vyjádření volí vhodné prostředky
• dle svých schopnosti interpretuje různá obrazná vyjádření a
porovnává je se svojí dosavadní zkušenosti
Průřezová témata

Rozvíjení výtvarného vnímání a výtvarně grafické představy tvaru
a funkce velkých symetrických a asymetrických prostorových
předmětů, jejich výtvarné zobrazení. Estetická úprava prostředí.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Kritéria hodnocení
• vyjadřuje rozdíl při vnímání události různými smysly, pro jejích vyjádření volí vhodné prostředky
• dle svých schopnosti interpretuje různá obrazná vyjádření a porovnává je se svojí dosavadní zkušenosti
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4. ročník

4. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 2 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí uplatnit v tvorbě vlastní životní zkušeností
• dokáže na základě vlastního vnímání uplatnit ve svém díle přístup
k realitě, ale i k vyjádření nových a imaginárních obrazových prací

Průřezová témata

-expresivní volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním
skutečnosti -výtvarné vyjádření kontrastu přírodních forem a pozadí,
základní kompoziční principy -vyjádření dějového celku se vztahem
k prostředí, možnost použití redukované barevné škály, využití
základních kompozičních zákonitostí, vyjádření prostorových vztahů
-zpřesňování vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy, konfrontace
představ se skutečností, výtvarné vyjádření hlavy pohádkových
bytostí (využití tvarové a barevné nadsázky) -výtvarné vyjádření
morfologických znaků, tvarů, barevnosti přírodních objektů
(modelace), lineární a barevné vyjádření vnitřní stavby a vnitřního
členění přírodních objektů s pohledem do jejich nitra, vyjádření
morfologie růstu při kresbě a malbě rostlin s možností dotvářet
přírodní formy na základě fantazie, sledování rozvoje citlivé výtvarné
linie -výtvarné vyjádření věcí, pozorování a vyjádření základních
tvarových znaků a prostorových principů při zobrazování umělých
forem, řešení barevných vztahů objektu a prostředí, malba
vycházející ze skutečnosti i představ -rozvíjení prostorového vidění,
cítění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů
a vztahů (rovnoběžné zobrazování, perspektivní jevy v uměleckých
dílech), ověřování výtvarného výrazu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• umí uplatnit v tvorbě vlastní životní zkušeností
• dokáže na základě vlastního vnímání uplatnit ve svém díle přístup k realitě, ale i k vyjádření nových a imaginárních obrazových prací

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže zvolit vhodné prostředky k obraznému vyjádření na
základě vnímání všemi smysly
• dokáže porovnávat různé interpretace obrazného vyjádření a umí
je použít jako zdroj informací

-elementární poučení o teorii barev-řešení úkolů dekorativního
charakteru v ploše; zjednodušení prvků a jejich řazení v tvarové
a barevné kompozici; symetrická a asymetrická řešení -seznámení
s funkci písma (sdělnou i výtvarnou); písmeno jako dekorativní
prvek, psané, kreslené, stříhané, vytrhávané; základní tvary
lineárního kresleného a plošného písma a jeho řazení
v jednoduchých krátkých nápisech; ověřování výrazové možností
písma a jeho řazení v jednoduchých krátkých nápisech; ověřování
výrazové možností písma v hravých a experimentálních činnostech
s užitím hotového typografického písma -uplatnění výtvarného
výrazulinie vytvářené různými nástroji v různých materiálech;
uplatnění kontrastu a vztahu tvaru, ploch a barev v plošné kompozici
-poznávání výtvarných principů a možností některých materiálů
prostřednictvím experimentálních činností se zaměřením na užitou
a dekorativní tvorbu v bytovém prostředí; výběr a vhodnost materiálů
a jejich výtvarného zpracování z hlediska účelu, (v jednotě
technických a estetických principů); možnost změny původní užité
a estetické funkce v jinou funkci estetickou -rozvíjení citlivého vztahu
k materiálu a k jeho zpracování s ohledem na účel, užití a výtvarný
výraz na základě experimentálních činností; využívání výrazových
možností linie, plochy, tvaru a struktury -vytváření jednoduchých
prostorových objektů a poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých
prostorových tvarech na základě hry a experimentování -poznávání
smyslu, organizace, funkce a výtvarně estetického účinku reliefního
řešení plochy v architektuře na základě hravých a experimentálních
výtvarných činností; funkce barev světlých a tmavých, teplých
a studených jako prostorových činitelů
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5.7.2 Výtvarná výchova

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže zvolit vhodné prostředky k obraznému vyjádření na základě vnímání všemi smysly
• dokáže porovnávat různé interpretace obrazného vyjádření a umí je použít jako zdroj informací

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
• umí kombinovat obrazné vyjádření ve vztahu k celku, v plošném
vyjádření, barevných plochách, objemovém vyjádření v
modelování
Průřezová témata

rozvíjení elementárního chápání odlišnosti uměleckého vyjádřování
skutečnosti od vnější optické podoby světa na základě poznávání
a srovnávání druhů, případně žánrů současného a historického
výtvarného umění; vztahy umění a skutečnosti (proces a podmínky
vzniku uměleckého díla) -druhy volného výtvarného umění -

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné)
• umí kombinovat obrazné vyjádření ve vztahu k celku, v plošném vyjádření, barevných plochách, objemovém vyjádření v modelování

4. Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• umí kombinovat obrazné vyjádření ve vztahu k celku, v plošném
vyjádření, barevných plochách, objemovém vyjádření v
modelování
• dokáže své prace zapojit do komunikace a zapojit je i do
sociálních vztahů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• umí kombinovat obrazné vyjádření ve vztahu k celku, v plošném vyjádření, barevných plochách, objemovém vyjádření v modelování
• dokáže své prace zapojit do komunikace a zapojit je i do sociálních vztahů

5. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 2 týdně, P
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5.7.2 Výtvarná výchova

5. ročník

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při tvorbě se dokáže vědomě uplatnit sve zkušeností

-expresivní volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním
skutečnosti -výtvarné vyjádření kontrastu přírodních forem a pozadí,
základní kompoziční principy -vyjádření dějového celku se vztahem
k prostředí, možnost použití redukované barevné škály, využití
základních kompozičních zákonitostí, vyjádření prostorových vztahů
-zpřesňování vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy, konfrontace
představ se skutečností, výtvarné vyjádření hlavy pohádkových
bytostí (využití tvarové a barevné nadsázky) -výtvarné vyjádření
morfologických znaků, tvarů, barevnosti přírodních objektů
(modelace), lineární a barevné vyjádření vnitřní stavby a vnitřního
členění přírodních objektů s pohledem do jejich nitra, vyjádření
morfologie růstu při kresbě a malbě rostlin s možností dotvářet
přírodní formy na základě fantazie, sledování rozvoje citlivé výtvarné
linie -výtvarné vyjádření věcí, pozorování a vyjádření základních
tvarových znaků a prostorových principů při zobrazování umělých
forem, řešení barevných vztahů objektu a prostředí, malba
vycházející ze skutečnosti i představ -rozvíjení prostorového vidění,
cítění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů
a vztahů (rovnoběžné zobrazování, perspektivní jevy v uměleckých
dílech), ověřování výtvarného výrazu

• dokáže zhodnotit jiné obrazové vyjádření a použit je jako zdroj
inspirace

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• při tvorbě se dokáže vědomě uplatnit sve zkušeností
• dokáže zhodnotit jiné obrazové vyjádření a použit je jako zdroj inspirace

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ve své tvorbě dokáže uplatnit všechny smysly

Průřezová témata

-elementární poučení o teorii barev-řešení úkolů dekorativního
charakteru v ploše; zjednodušení prvků a jejich řazení v tvarové
a barevné kompozici; symetrická a asymetrická řešení -seznámení
s funkci písma (sdělnou i výtvarnou); písmeno jako dekorativní
prvek, psané, kreslené, stříhané, vytrhávané; základní tvary
lineárního kresleného a plošného písma a jeho řazení
v jednoduchých krátkých nápisech; ověřování výrazové možností
písma a jeho řazení v jednoduchých krátkých nápisech; ověřování
výrazové možností písma v hravých a experimentálních činnostech
s užitím hotového typografického písma -uplatnění výtvarného
výrazulinie vytvářené různými nástroji v různých materiálech;
uplatnění kontrastu a vztahu tvaru, ploch a barev v plošné kompozici
-poznávání výtvarných principů a možností některých materiálů
prostřednictvím experimentálních činností se zaměřením na užitou
a dekorativní tvorbu v bytovém prostředí; výběr a vhodnost materiálů
a jejich výtvarného zpracování z hlediska účelu, (v jednotě
technických a estetických principů); možnost změny původní užité
a estetické funkce v jinou funkci estetickou -rozvíjení citlivého vztahu
k materiálu a k jeho zpracování s ohledem na účel, užití a výtvarný
výraz na základě experimentálních činností; využívání výrazových
možností linie, plochy, tvaru a struktury -vytváření jednoduchých
prostorových objektů a poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých
prostorových tvarech na základě hry a experimentování -poznávání
smyslu, organizace, funkce a výtvarně estetického účinku reliefního
řešení plochy v architektuře na základě hravých a experimentálních
výtvarných činností; funkce barev světlých a tmavých, teplých
a studených jako prostorových činitelů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• ve své tvorbě dokáže uplatnit všechny smysly
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5.7.2 Výtvarná výchova

5. ročník

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže kombinovat svá obrazná vyjádření ve vztahu k celku,
vyjádření linie, barevné plochy a pod.

Průřezová témata

rozvíjení elementárního chápání odlišnosti uměleckého vyjádřování
skutečnosti od vnější optické podoby světa na základě poznávání
a srovnávání druhů, případně žánrů současného a historického
výtvarného umění; vztahy umění a skutečnosti (proces a podmínky
vzniku uměleckého díla) -druhy volného výtvarného umění -

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže kombinovat svá obrazná vyjádření ve vztahu k celku, vyjádření linie, barevné plochy a pod.

4. Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné
• při tvorbě se dokáže vědomě uplatnit sve zkušeností
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné
• při tvorbě se dokáže vědomě uplatnit sve zkušeností

6. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 2 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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

-expresivní volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním
skutečnosti -výtvarné vyjádření kontrastu přírodních forem a pozadí,
základní kompoziční principy -vyjádření dějového celku se vztahem
k prostředí, možnost použití redukované barevné škály, využití
základních kompozičních zákonitostí, vyjádření prostorových vztahů
-zpřesňování vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy, konfrontace
představ se skutečností, výtvarné vyjádření hlavy pohádkových
bytostí (využití tvarové a barevné nadsázky) -výtvarné vyjádření
morfologických znaků, tvarů, barevnosti přírodních objektů
(modelace), lineární a barevné vyjádření vnitřní stavby a vnitřního
členění přírodních objektů s pohledem do jejich nitra, vyjádření
morfologie růstu při kresbě a malbě rostlin s možností dotvářet
přírodní formy na základě fantazie, sledování rozvoje citlivé výtvarné
linie -výtvarné vyjádření věcí, pozorování a vyjádření základních
tvarových znaků a prostorových principů při zobrazování umělých
forem, řešení barevných vztahů objektu a prostředí, malba
vycházející ze skutečnosti i představ -rozvíjení prostorového vidění,
cítění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů
a vztahů (rovnoběžné zobrazování, perspektivní jevy v uměleckých
dílech), ověřování výtvarného výrazu
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5.7.2 Výtvarná výchova

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Pohádky

Základní geometrické útvary

Kreativita

Mýty,báje,pověsti,

Obsah čtverce a obdélníku

Dějepis

Poznávání lidí

Povrch a objem krychle

Komunikace

Pravěk

Kooperace a kompetice

Antické Řecko

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Antický Řím

8. ročník
Kruh, kružnice.
Informační a komunikační technologie

Výchova k občanství

Hodnoty, postoje, praktická etika

6. ročník
Internet

Přírodní prostředí

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

WWW stránky

Zeměpis

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Krajinná sféra - přírodní sféra

Dějepis
Antický Řím

Pracovní výchova
Bezpečnost a hygiena práce

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• 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

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

-elementární poučení o teorii barev-řešení úkolů dekorativního
charakteru v ploše; zjednodušení prvků a jejich řazení v tvarové
a barevné kompozici; symetrická a asymetrická řešení -seznámení
s funkci písma (sdělnou i výtvarnou); písmeno jako dekorativní
prvek, psané, kreslené, stříhané, vytrhávané; základní tvary
lineárního kresleného a plošného písma a jeho řazení
v jednoduchých krátkých nápisech; ověřování výrazové možností
písma a jeho řazení v jednoduchých krátkých nápisech; ověřování
výrazové možností písma v hravých a experimentálních činnostech
s užitím hotového typografického písma -uplatnění výtvarného
výrazulinie vytvářené různými nástroji v různých materiálech;
uplatnění kontrastu a vztahu tvaru, ploch a barev v plošné kompozici
-poznávání výtvarných principů a možností některých materiálů
prostřednictvím experimentálních činností se zaměřením na užitou
a dekorativní tvorbu v bytovém prostředí; výběr a vhodnost materiálů
a jejich výtvarného zpracování z hlediska účelu, (v jednotě
technických a estetických principů); možnost změny původní užité
a estetické funkce v jinou funkci estetickou -rozvíjení citlivého vztahu
k materiálu a k jeho zpracování s ohledem na účel, užití a výtvarný
výraz na základě experimentálních činností; využívání výrazových
možností linie, plochy, tvaru a struktury -vytváření jednoduchých
prostorových objektů a poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých
prostorových tvarech na základě hry a experimentování -poznávání
smyslu, organizace, funkce a výtvarně estetického účinku reliefního
řešení plochy v architektuře na základě hravých a experimentálních
výtvarných činností; funkce barev světlých a tmavých, teplých
a studených jako prostorových činitelů
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5.7.2 Výtvarná výchova

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Happy birthday

Obsah čtverce a obdélníku

Matematika

Kreativita
Poznávání lidí

Povrch a objem krychle

Základní geometrické útvary

Informační a komunikační technologie

Zeměpis

Komunikace
Kooperace a kompetice

WWW stránky

Země jako vesmírné těleso

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Dějepis

Pracovní výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika

Doba kovů

Bezpečnost a hygiena práce

Antické Řecko

Technické kreslení

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících
i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

rozvíjení elementárního chápání odlišnosti uměleckého vyjádřování
skutečnosti od vnější optické podoby světa na základě poznávání
a srovnávání druhů, případně žánrů současného a historického
výtvarného umění; vztahy umění a skutečnosti (proces a podmínky
vzniku uměleckého díla) -druhy volného výtvarného umění -
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5.7.2 Výtvarná výchova

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Práce s informacemi
Dějepis

Kreativita
Poznávání lidí

Zvuková stránka jazyka
Informační a komunikační technologie

Antické Řecko

WWW stránky

Výchova k občanství

Komunikace
Kooperace a kompetice

Dějepis

Obec, region,země

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Výchova ke zdraví

Pravěk
Hudební výchova

Zdravý způsob života

Hudebně pohybové činnosti
9. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Instrumentální a pohybové činnosti

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření

4. Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků

- Malba, kresba ( uhel, rudka, štětec, dřívko, pero, tužka atd.),
grafické a kombinované techniky, koláž, monotyp.
- Papír, dřevo, hlína, plasty, kov, textil, průsvitné materiály, sádra,
kůže, kaménky a pod..
Výtvarné konstruování, modelování, kašírování.
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5.7.2 Výtvarná výchova

6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Pracovní výchova

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

6. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Práce se dřevem

Kreativita

Práce s plasty

Úhel a jeho velikost
Informační a komunikační technologie

Poznávání lidí

WWW stránky
Přírodopis

Komunikace
Kooperace a kompetice

9. ročník
Základy ekologie

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

7. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 2 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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

- Děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový zážitek. Fyzické
a psychické stavy, dojmy a prožitky vyjádřené barvou v plošné
kompozici - ilustrace. Uplatnění expresívní a emocionální funkce
barvy a poznávání jejího psychologického působení v tvarové
a barevné nadsázce.
- Vyjádření dějových a prostorových vztahů, základních proporcí
a pohybu lidské postavy, především v grafických technikách.
Využívání předchozích náčrtu a skic.
- Výtverné vyjádření zajímavých a neobvyklých přírodních tvarů
a jejich charakteristických rysů ve studijních, případně fantazií
dotvořených pracích.
- Využití poznávání přírodních a umeleckých forem k rozvíjení
představivosti. Jejich volný výtvarný přepis.
Výtvarné vyjádření velkých prostorových útvarů a krajinných motivů
na základě pozorování, prožitků a poznatků.
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5.7.2 Výtvarná výchova

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Humor v literatuře
Dějepis

Kreativita
Poznávání lidí

Vrcholný středověk
Výchova k občanství

Komunikace
Kooperace a kompetice

Přírodní bohatství

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Zeměpis
Krajinná sféra - přírodní sféra
Pracovní výchova

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Bezpečnost a hygiena práce

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• 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

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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

- Plošné dekorativní kompozice v užité grafice. Vazba dekoru na tvar
( kruh, čtverec, prostorový útvar ). Uplatnění výtverného
zjednodušení - stylizace.
- Zákonitosti výběru a užití písma, jeho sdělovací, výrazová
a estetická funkce. Uplatnění řazení a kompozice písma v ploše
v experimentálních úlohách a cvičeních. Aplikace hlavních zásad
užité grafické tvorby ve spojení písma a motivu.
- Ověřování zákonitostí užité grafiky, vizuální komunikace a písma
v experimentálních činnostech a výtvarných studiích. Uplatnění
poznání těchto zákonitostí v jednoduchých výtvarných návrzích ve
spojení kompozice motivu a písma v ploše. Využívání hotového
i volně kresleného písma.
- Pozorování změny výtvarné formy při práci s ruznými materiály
prostřednictvím experimentálních činností. Využívání výrazových
možnosti materiálů, jejich struktury a barvy v užité a dekorativní
tvorbě s ohledem na jejich funkci.
- Vyjádření jednoty materiálu, funkce, technologie zpracování
a výtvarného výrazu v experimentálních činnostech a v návrzích.
- Vztah funkce a formy objektu a jeho prostorový výraz na základě
experimentace při jejich vytváření a při poznávání výtvarně
technických principů.
- Bionika v architektuře - využití základních pojmů a poznatků
v praktických činnostech.
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5.7.2 Výtvarná výchova

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Rovnoběžníky

Kreativita

Středová souměrnost

Práce s informacemi

Osová souměrnost

Poznávání lidí

Zeměpis

Komunikace

Země jako vesmírné těleso

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Pracovní výchova
Bezpečnost a hygiena práce

Hodnoty, postoje, praktická etika

Technické kreslení

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• 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

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

- Umění a jeho proměny v souvislosti s historickým vývojem lidské
společnosti.
- Význam osobnosti umělce ve vztahu k době a společnosti:
dokumentace na významných obdobích a osobnostech českého
výtvarného umění ( Velká Morava, románské, gotické a renesanční
umění, baroko, umění 19. a 20. stol.). Souvislosti se světovým
uměním ( významné osobnosti světového výtvarného umění
minulosti i současnosti ). Ilustrační tvorba.
- Rozvíjení estetického vztahu, chápání a hodnocení významu
hmotné kultury, užité tvorby a estetických aspektů životního
prostředí.
- Estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový design a technická
estetika. Estetická úroveň reklamy.
- Architektura a její podíl na formování životního prostředí.
- Rozvíjení a prohlubování vztahu žáků k výtvarnému umění, jeho
prožívání a hodnocení hlubším pochopením specifičnosti
a nezastupitelnosti umění v životě člověka a společnosti. Chápání
a hodnocení prostorových architektonických forem z hlediska jejich
praktické funkce, organizace a vztahu k prostředí a jeho estetickým
kvalitám.
- Vliv estetiky obytného prostředí na člověka. Význam tvarů a barev
v bytě. Odívání, vkus.
- Poznávání regionálních památek i krásy v přírodě. Návštěvy galerií,
výstav, ateliérů.

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

400

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2 Výtvarná výchova

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Textové editory

Raný středověk

Dějepis

Kreativita
Poznávání lidí

Pozdní středověk
Vrcholný středověk

Výchova k občanství

Výchova k občanství

Komunikace

Kultura a její rozvíjení

Kooperace a kompetice

Majetek a bohatství

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Kultura a její rozvíjení

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

4. Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

- Malba, kresba ( uhel, rudka, štětec, dřívko, pero, tužka atd.),
grafické a kombinované techniky, koláž, monotyp.
- Papír, dřevo, hlína, plasty, kov, textil, prusvitné materiály, sádra,
kůže, kaménky a pod..
Výtvarné konstruování, modelování, kašírování.
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5.7.2 Výtvarná výchova

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

7. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Středová souměrnost
Osová souměrnost

Kreativita

Informační a komunikační technologie

Poznávání lidí

Práce s informacemi

Komunikace
Dějepis

Kooperace a kompetice

Pozdní středověk

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Přírodopis

Hodnoty, postoje, praktická etika

Biologie živočichů

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Pracovní výchova

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Práce s plastem
Samostatná tvořivá práce

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

8. ročník
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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

- Děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový zážitek. Fyzické
a psychické stavy, dojmy a prožitky vyjádřené barvou v plošné
kompozici - ilustrace. Uplatnění expresívní a emocionální funkce
barvy a poznávání jejího psychologického působení v tvarové
a barevné nadsázce.
- Vyjádření dějových a prostorových vztahů, základních proporcí
a pohybu lidské postavy, především v grafických technikách.
Využívání předchozích náčrtu a skic.
- Výtverné vyjádření zajímavých a neobvyklých přírodních tvarů
a jejich charakteristických rysů ve studijních, případně fantazií
dotvořených pracích.
- Využití poznávání přírodních a umeleckých forem k rozvíjení
představivosti. Jejich volný výtvarný přepis.
Výtvarné vyjádření velkých prostorových útvarů a krajinných motivů
na základě pozorování, prožitků a poznatků.
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5.7.2 Výtvarná výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Některé důležité písemnosti
Matematika

Kreativita
Poznávání lidí

Válec.

Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• 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

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

- Plošné dekorativní kompozice v užité grafice. Vazba dekoru na tvar
( kruh, čtverec, prostorový útvar ). Uplatnění výtverného
zjednodušení - stylizace.
- Zákonitosti výběru a užití písma, jeho sdělovací, výrazová
a estetická funkce. Uplatnění řazení a kompozice písma v ploše
v experimentálních úlohách a cvičeních. Aplikace hlavních zásad
užité grafické tvorby ve spojení písma a motivu.
- Ověřování zákonitostí užité grafiky, vizuální komunikace a písma
v experimentálních činnostech a výtvarných studiích. Uplatnění
poznání těchto zákonitostí v jednoduchých výtvarných návrzích ve
spojení kompozice motivu a písma v ploše. Využívání hotového
i volně kresleného písma.
- Pozorování změny výtvarné formy při práci s ruznými materiály
prostřednictvím experimentálních činností. Využívání výrazových
možnosti materiálů, jejich struktury a barvy v užité a dekorativní
tvorbě s ohledem na jejich funkci.
- Vyjádření jednoty materiálu, funkce, technologie zpracování
a výtvarného výrazu v experimentálních činnostech a v návrzích.
- Vztah funkce a formy objektu a jeho prostorový výraz na základě
experimentace při jejich vytváření a při poznávání výtvarně
technických principů.
- Bionika v architektuře - využití základních pojmů a poznatků
v praktických činnostech.
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5.7.2 Výtvarná výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Referát a recenze

Válec.

Matematika

Kreativita
Poznávání lidí

Kruh, kružnice.
Dějepis

Komunikace
Kooperace a kompetice

Raný novověk

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby

Hodnoty, postoje, praktická etika

Hudební výchova

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Poslechové činnosti

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Pracovní výchova
Samostatná tvořivá

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického obsahu

- Umění a jeho proměny v souvislosti s historickým vývojem lidské
společnosti.
- Význam osobnosti umělce ve vztahu k době a společnosti:
dokumentace na významných obdobích a osobnostech českého
výtvarného umění ( Velká Morava, románské, gotické a renesanční
umění, baroko, umění 19. a 20. stol.). Souvislosti se světovým
uměním ( významné osobnosti světového výtvarného umění
minulosti i současnosti ). Ilustrační tvorba.
- Rozvíjení estetického vztahu, chápání a hodnocení významu
hmotné kultury, užité tvorby a estetických aspektů životního
prostředí.
- Estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový design a technická
estetika. Estetická úroveň reklamy.
- Architektura a její podíl na formování životního prostředí.
- Rozvíjení a prohlubování vztahu žáků k výtvarnému umění, jeho
prožívání a hodnocení hlubším pochopením specifičnosti
a nezastupitelnosti umění v životě člověka a společnosti. Chápání
a hodnocení prostorových architektonických forem z hlediska jejich
praktické funkce, organizace a vztahu k prostředí a jeho estetickým
kvalitám.
- Vliv estetiky obytného prostředí na člověka. Význam tvarů a barev
v bytě. Odívání, vkus.
- Poznávání regionálních památek i krásy v přírodě. Návštěvy galerií,
výstav, ateliérů.

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

404

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.7.2 Výtvarná výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Zrození moderní doby

Raný novověk

Výchova k občanství

Kreativita
Poznávání lidí

Období 2.pol.17.st.-18.st.
Zrození moderní doby

Zapojení do lidské spolupráce

Výchova k občanství

Přírodopis

Komunikace
Kooperace a kompetice

Člověk a předpoklady soužití

Strunatci

Přírodopis

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

Biologie živočichů

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Hudební výchova

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

8. ročník
Hudebně pohybové činnosti

Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

4. Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření: vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových
soudů

- Malba, kresba ( uhel, rudka, štětec, dřívko, pero, tužka atd.),
grafické a kombinované techniky, koláž, monotyp.
- Papír, dřevo, hlína, plasty, kov, textil, prusvitné materiály, sádra,
kůže, kaménky a pod..
Výtvarné konstruování, modelování, kašírování.
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5.7.2 Výtvarná výchova

8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova k občanství

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Člověk hledající sám sebe

Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení
• 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
Garant předmětu: Ilja Wlosok, 1 týdně, P

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• 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

- Děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový zážitek. Fyzické
a psychické stavy, dojmy a prožitky vyjádřené barvou v plošné
kompozici - ilustrace. Uplatnění expresívní a emocionální funkce
barvy a poznávání jejího psychologického působení v tvarové
a barevné nadsázce.
- Vyjádření dějových a prostorových vztahů, základních proporcí
a pohybu lidské postavy, především v grafických technikách.
Využívání předchozích náčrtu a skic.
- Výtverné vyjádření zajímavých a neobvyklých přírodních tvarů
a jejich charakteristických rysů ve studijních, případně fantazií
dotvořených pracích.
- Využití poznávání přírodních a umeleckých forem k rozvíjení
představivosti. Jejich volný výtvarný přepis.
Výtvarné vyjádření velkých prostorových útvarů a krajinných motivů
na základě pozorování, prožitků a poznatků. Experimentuje
a porovnává výsledky své práce
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5.7.2 Výtvarná výchova

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Vypravování
Matematika

Kreativita
Poznávání lidí

8. ročník
Konstrukční úlohy.

Komunikace

Hudební výchova

Kooperace a kompetice

9. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Opakování učiva z předchozích
ročníků.

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• 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

2. Užité práce dekorativní a prostorové
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a
vztazích: k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních mediích - počítačová grafika,
fotografie, video, animace

- Plošné dekorativní kompozice v užité grafice. Vazba dekoru na tvar
( kruh, čtverec, prostorový útvar ). Uplatnění výtverného
zjednodušení - stylizace.
- Zákonitosti výběru a užití písma, jeho sdělovací, výrazová
a estetická funkce. Uplatnění řazení a kompozice písma v ploše
v experimentálních úlohách a cvičeních. Aplikace hlavních zásad
užité grafické tvorby ve spojení písma a motivu.
- Ověřování zákonitostí užité grafiky, vizuální komunikace a písma
v experimentálních činnostech a výtvarných studiích. Uplatnění
poznání těchto zákonitostí v jednoduchých výtvarných návrzích ve
spojení kompozice motivu a písma v ploše. Využívání hotového
i volně kresleného písma.
- Pozorování změny výtvarné formy při práci s ruznými materiály
prostřednictvím experimentálních činností. Využívání výrazových
možnosti materiálů, jejich struktury a barvy v užité a dekorativní
tvorbě s ohledem na jejich funkci.
- Vyjádření jednoty materiálu, funkce, technologie zpracování
a výtvarného výrazu v experimentálních činnostech a v návrzích.
- Vztah funkce a formy objektu a jeho prostorový výraz na základě
experimentace při jejich vytváření a při poznávání výtvarně
technických principů.
- Bionika v architektuře - využití základních pojmů a poznatků
v praktických činnostech.
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5.7.2 Výtvarná výchova

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Matematika

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

8. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Chvála vypravěčství

Kreativita

Příběhy naruby

Konstrukční úlohy.

Informační a komunikační technologie

Poznávání lidí

Internet

Komunikace

WWW stránky

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Dějepis
Moderní doba přelom 20.st.

Hodnoty, postoje, praktická etika

Výchova k občanství

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Globální problémy

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Chemie
Tepelně zpracovávané materiály cement, vápno, sádra, keramika
Pracovní výchova

Jsme Evropané

Bezpečnost a hygiena práce

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích: k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních mediích - počítačová grafika, fotografie, video, animace

3. Výtvarné umění a životní prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících
i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického obsahu

- Umění a jeho proměny v souvislosti s historickým vývojem lidské
společnosti.
- Význam osobnosti umělce ve vztahu k době a společnosti:
dokumentace na významných obdobích a osobnostech českého
výtvarného umění ( Velká Morava, románské, gotické a renesanční
umění, baroko, umění 19. a 20. stol.). Souvislosti se světovým
uměním ( významné osobnosti světového výtvarného umění
minulosti i současnosti ). Ilustrační tvorba.
- Rozvíjení estetického vztahu, chápání a hodnocení významu
hmotné kultury, užité tvorby a estetických aspektů životního
prostředí.
- Estetická a užitná hodnota výrobků, průmyslový design a technická
estetika. Estetická úroveň reklamy.
- Architektura a její podíl na formování životního prostředí.
- Rozvíjení a prohlubování vztahu žáků k výtvarnému umění, jeho
prožívání a hodnocení hlubším pochopením specifičnosti
a nezastupitelnosti umění v životě člověka a společnosti. Chápání
a hodnocení prostorových architektonických forem z hlediska jejich
praktické funkce, organizace a vztahu k prostředí a jeho estetickým
kvalitám.
- Vliv estetiky obytného prostředí na člověka. Význam tvarů a barev
v bytě. Odívání, vkus.
- Poznávání regionálních památek i krásy v přírodě. Návštěvy galerií,
výstav, ateliérů.
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5.7.2 Výtvarná výchova

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

9. ročník

9. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Internet

Moderní doba přelom 20.st.

Kreativita

WWW stránky

Svět a ČSR 1918-1938

Dějepis

Poznávání lidí

Druhá světová válka
Moderní doba přelom 20.st.

Komunikace

Konec 20. století

Přírodopis

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Dějiny od pol. 20.st.

Neživá příroda
Pracovní výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika

Bezpečnost a hygiena práce

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

4. Seznámení s výtvarnými materiály a technikami
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického obsahu

- Malba, kresba ( uhel, rudka, štětec, dřívko, pero, tužka atd.),
grafické a kombinované techniky, koláž, monotyp.
- Papír, dřevo, hlína, plasty, kov, textil, prusvitné materiály, sádra,
kůže, kaménky a pod..
Výtvarné konstruování, modelování, kašírování.
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5.8 Člověk a zdraví

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Dějepis

Rozvoj schopností poznávání

přesahy z učebních bloků:

9. ročník

Sebepoznání a sebepojetí

Konec 20. století
Chemie

Kreativita
Poznávání lidí

Přírodní látky

Komunikace

Tepelně zpracovávané materiály cement, vápno, sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti,
použití, likvidace

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Kritéria hodnocení

• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu

5.8 Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno
mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro
optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z
priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby
chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací
oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,
smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních
hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v
základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o
problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v
modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s
tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno
kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později
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5.8 Člověk a zdraví

přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti
člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do
života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a
být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a
jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných
situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí
se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a
rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor
Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje
na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž
smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti
pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování
pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře
zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá
diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich
korekce v běžných i specifických formách pohybového učení v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy
stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách
tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou
kontraindikací jejich oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.) zdravotní
skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako
rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato
nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává
už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a
vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v
nevhodné skladbě,
z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání
tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě
potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových
aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního
oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování
zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.)
a jejich zařazování do denního režimu žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z
činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
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5.8.1 Výchova ke zdraví

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje
a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů
rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst
souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr
partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole
i v obci

5.8.1 Výchova ke zdraví
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1

1

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

5. ročník

Charakteristika předmětu
Výchova ke zdraví

Charakteristika vyučovacího předmětu výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku. Hodinová dotace je:
6. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání je zaměřeno na
- preventivní ochranu zdraví
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- na dovednosti odmítat škodlivé látky
- předcházení úrazům
- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, zodpovědného chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve
specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické
reklamy
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- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
- EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení,…

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
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům , řešením sami žáci
- sleduje při hodině pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů
Žáci
- 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
Učitel
- klade otevřené otázky
- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb
- podněcuje žáky k argumentaci

Kompetence komunikativní
Žáci
- 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
Učitel
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské
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Žáci
- 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
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
Žáci
- 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
Učitel
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou,
encyklopediemi,…
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 1 týdně, P

1. Mimořádné situace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• charakterizuje mimořádné situace, rozumí integrovanému
záchrannému systému
• zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva a zásady chování po
vyhlášení mimořádné situace
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc
• uplatňuje adekvátní chování v modelových situacích ohrožení
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Informační a komunikační technologie

Seberegulace a sebeorganizace

6. ročník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník

Popis

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
5. ročník

7. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Staré příběhy

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
4. ročník

Matematika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

6. ročník

Lidské vztahy

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
3. ročník

Obsah čtverce a obdélníku

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Povrch a objem krychle

Fungování a vliv médií ve společnosti

Výchova k občanství

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
Výchova k občanství

7. ročník
Život mezi lidmi

8. ročník

8. ročník

Člověk a dospívání

Člověk a předpoklady soužití

Přírodopis

9. ročník
Globální problémy

9. ročník
Základy ekologie

Přírodopis

8. ročník

8. ročník

Biologie člověka

Biologie člověka
Zeměpis
9. ročník
Místní region
Kritéria hodnocení
• charakterizuje mimořádné situace, rozumí integrovanému záchrannému systému
• zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva a zásady chování po vyhlášení mimořádné situace

• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
• uplatňuje adekvátní chování v modelových situacích ohrožení

2. Sexuální výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých
lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• orientuje se v rozdílech sexuálního chování jedince (
homosexuální, bisexuální,...)
• orientuje se v zákonech a právní normě vztahující se na
problematiku sexuálních deliktů
• vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a promiskuity
• uplatňuje chování v souvislosti se zdravotními problémy
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému

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 nákazou
- promiskuita
- odborná pomoc
- etická stránka sexuality
- způsoby vyjadřování lásky
- zdrženlivost a pohlavní stud
- nevhodné chování v oblasti sexuality
- sexuální zneužití
- reálné a nereálné informace o sexualitě v médiích
- sexualita z hlediska odlišné kultury a víry
- sexualita a zákon
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Výchova k občanství

Mezilidské vztahy

9. ročník

Hodnoty, postoje, praktická etika

8. ročník

Tiskopisy

Člověk a dospívání

Informační a komunikační technologie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Člověk hledající společenství
Přírodopis

6. ročník
WWW stránky

7. ročník

Práce s informacemi
Výchova k občanství

Biologie živočichů
8. ročník
Biologie člověka

Domov a rodina
7. ročník
Stát a právo
Přírodopis
8. ročník
Biologie člověka
9. ročník
Dědičnost
Kritéria hodnocení

• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• orientuje se v rozdílech sexuálního chování jedince ( homosexuální, bisexuální,...)
• orientuje se v zákonech a právní normě vztahující se na problematiku sexuálních deliktů
• vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a promiskuity
• uplatňuje chování v souvislosti se zdravotními problémy
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému

3. Zdravý způsob života
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
• dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
• samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
• respektuje pravidla soutěžení mezi spolužáky
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému
• uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika chování

Zdravý způsob života
- výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, vliv životních
podmínek a způsobu stravování na zdraví,poruchy příjmu potravy
- tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní
hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví
- režim dne
- ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy
- bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS, hepatitidy), zdravotní preventivní a lékařská
péče,odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavě
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě)
- základní zásady předlékařské první pomoci při úrazech
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Seberegulace a sebeorganizace

8. ročník

Literatura a fantazie
O přátelství a lásce

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

New places, new faces
Výchova k občanství

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Anglický jazyk

Člověk a dospívání

Let´s do something

Vztah člověka k prostředí

6. ročník

9. ročník

Domov a rodina

Great ideas

7. ročník

Informační a komunikační technologie

Majetek a bohatství
8. ročník

6. ročník

Člověk hledající společenství

Práce s informacemi
Chemie

Výchova k občanství

9. ročník

Domov a rodina

Léčiva a návykové látky

8. ročník
Člověk hledající sám sebe

Přírodopis

Přírodopis

6. ročník
Obecná biologie

Biologie člověka

8. ročník

9. ročník

Biologie člověka

Dědičnost

Hudební výchova
6. ročník
Hudebně pohybové činnosti
Instrumentální činnosti
Výtvarná výchova
Výtvarné umění a životní prostředí
Kritéria hodnocení
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky
• samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
• respektuje pravidla soutěžení mezi spolužáky
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému
• uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika chování

4. Rizika ohrožující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomuje si zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových
látek
• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
• vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a promiskuity
• uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika chování

Rizika ohrožující zdraví
- stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační
a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k
posilování duševní odolnosti
- civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
- auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika zneužívání
návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem,
návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná činnost, dopink ve
sportu)
- skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální
kriminalita - šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání
dětí, komunikace se službami odborné pomoci
- bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi,
pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových
situacích
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné
prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech,
bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu
- manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

Princip sociálního smíru a solidarity

8. ročník

Maléry a patálie

New places, new faces

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

6. ročník

London

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Informační a komunikační technologie

Výchova k občanství

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
5. ročník

6. ročník
Domov a rodina

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
4. ročník

Přírodní prostředí
9. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
3. ročník

Globální problémy
Chemie
8. ročník
Zásady bezpečné práce v běžném
životě
9. ročník

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
Výchova k občanství
8. ročník

Chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Léčiva a návykové látky

Člověk a dospívání
6. ročník
Domov a rodina
Chemie

Přírodopis

9. ročník

8. ročník

Léčiva a návykové látky

Biologie člověka

Přírodopis

Pracovní výchova

6. ročník

7. ročník

Obecná biologie

Bezpečnost a hygiena práce

9. ročník
Základy ekologie
Dědičnost
8. ročník
Biologie člověka

Kritéria hodnocení
• uvědomuje si zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek
• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
• vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a promiskuity
• uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika chování

5. Hodnota a podpora zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
• vysvětlí na příkladech vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví

Hodnota a podpora zdraví
- podpora zdraví a její formy - prevence, odpovědnost jedince za
zdraví
- podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Anglický jazyk

Výchova k občanství

Psychohygiena
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita

7. ročník

8. ročník

Welcome back
Informační a komunikační technologie

Člověk a dospívání
Chemie

9. ročník

9. ročník

WWW stránky
Práce s informacemi

Léčiva a návykové látky
Přírodopis

Výchova k občanství

Dědičnost

8. ročník
Člověk hledající společenství
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5.8.1 Výchova ke zdraví

6. ročník
Kritéria hodnocení
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• vysvětlí na příkladech vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

6. Dopravní výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• dokáže řešit jednoduché dopravní situace

Dopravní výchova
- pravidla silničního provozu
- pohyb po veřejné komunikaci ( pěšky, na kole )
- pravidla bezpečného provozu

• uvědomuje si nebezpečí ze strany nezodpovědných řidičů,
předchází možným rizikovým situacím ( snaží se předvídat
nebezpečnost situace )
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

přesahy z učebních bloků:

6. ročník
Úhel a jeho velikost

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Obsah čtverce a obdélníku

Vztah člověka k prostředí

8. ročník
Kruh, kružnice.
Dějepis
Zrození moderní doby
Výchova k občanství
6. ročník
Obec, region,země
7. ročník
Život mezi lidmi
Přírodopis
8. ročník
Biologie člověka
Pracovní výchova
9. ročník
Montáž a demontáž jízdního kola –
přední a zadní kolo, plášť a duše,
Kritéria hodnocení
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• dokáže řešit jednoduché dopravní situace
• uvědomuje si nebezpečí ze strany nezodpovědných řidičů, předchází možným rizikovým situacím ( snaží se předvídat nebezpečnost situace )

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 1 týdně, P
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5.8.1 Výchova ke zdraví

7. ročník

1. VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery,
pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v širším společenství
• vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
Průřezová témata

VZTAHY VE DVOJICI, VZTAHY
A PRAVIDLA SOUŽITÍ V PROSTŘEDÍ
KOMUNITY
Rodina, vrstevnická skupina, kamarádství ,
přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství,
rodičovství

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství
• vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

2. ZMĚNY VŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
• pochopí odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek, chápe
význam těchto odlišností
• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých
lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých
• dává do souvislosti 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
Průřezová témata

DĚTSTVÍ , PUBERTA, DOSPÍVÁNÍ
Tělesné, duševní a společenské změny
SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ A REPRODUKČNÍ
ZDRAVÍ
Předčasná sexuální zkušenost; těhotenství
a rodičovství; poruchy pohlavní identity

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
• pochopí odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek, chápe význam těchto odlišností
• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých
• dává do souvislosti 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
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5.8.1 Výchova ke zdraví

7. ročník

3. RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc
• dává do souvislosti 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
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ
Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi,
pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost
v konfliktních a krizových situacích, dětská krizová
centra
SKRYTÉ FORMY A STUPNĚ NÁSILÍ
A ZNEUŽÍVÁNÍ, SEXUÁLNÍ KRIMINALITA
Šikana a jiné projevy násilí; komunikace se službami
odborné pomoci
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH
SITUACÍ
Živelné pohromy, terorismus
AUTO-DESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI
Zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových
látek, návykové látky, patologické hráčství
CIVILIZAČNÍ CHOROBY
Zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
STRES A JEHO VZTAH KE ZDRAVÍ
Kompenzační, relaxační a regenerační techniky
k překonávání únavy, stresových reakcí
a k posilování duševní odolnosti
MANIPULATIVNÍ REKLAMA A INFORMACE
Reklamní vlivy, působení sekt

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
• dává do souvislosti 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
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
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5.8.1 Výchova ke zdraví

7. ročník

4. ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
• dává do souvislosti složení stravy a způsoby stravování s
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje
zdravé stravovací návyky
• samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a
předcházení stresovým situacím
• posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
• dokáže naplánovat správný režim dne respektující zdravý životní
styl

Průřezová témata

TĚLESNÁ A DUŠEVNÍ HYGIENA
Zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování,
význam pohybu pro zdraví
REŽIM DNE
VÝŽIVA A ZDRAVÍ
Zásady zdravého stravování, vliv životních
podmínek a způsobu stravování na zdraví
OCHRANA PŘED PŘENOSNÝMI
I NEPŘENOSNÝMI CHOROBAMI,
CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM A ÚRAZY
Bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné
pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy);
preventivní a lékařská péče; odpovědné chování
v situacích úrazu a život ohrožujících stavů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• dává do souvislosti složení stravy a způsoby stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky
• samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení
stresovým situacím
• posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• dokáže naplánovat správný režim dne respektující zdravý životní styl

5. HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání
a pravidlům zdravého životního stylu
• podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce

Průřezová témata

PODPORA ZDRAVÍ A JEJÍ FORMY
Prevence a intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za
zdraví
PODPORA ZDAVÍ V KOMUNITĚ
Programy podpory zdraví
CELOSTNÍ POJETÍ ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ
A NEMOCI
Složky zdraví a jejich intervence, základní lidské
potřeby a jejich hierarchie

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.8.1 Výchova ke zdraví

7. ročník
Kritéria hodnocení
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu
• podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce

6. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery,
pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v širším společenství
• podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
• vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání
a pravidlům zdravého životního stylu

MEZILIDSKÉ VZTAHY, KOMUNIKACE
A KOOPERACE
Respektování sebe sama i druhých, přijímání názorů
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích
MORÁLNÍ ROZVOJ
Cvičení zaujímání hodnotových postojů
a rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení
problémů v mezilidských vztazích; pomáhající
a prosociální chování
SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ
Vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé
a vyrovnané sebepojetí
SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE
ČINNOSTÍ A CHOVÁNÍ
Cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání
a zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení
PSYCHOHYGIENA
Sociální dovednosti pro předcházení a zvládání
stresu, hledání pomoci při problémech

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství
• podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
• vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu
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5.8.2 Tělesná výchova

5.8.2 Tělesná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

2

2

2

2

2

Karel Hofman

Karel Hofman

Karel Hofman

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

2

2

2

2

Karel Hofman

Karel Hofman

Karel Hofman

Karel Hofman

Charakteristika předmětu
Tělesná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět
v 6., 7.,8.a 9. ročníku 2 hodiny týdně

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
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování
dovedností jim předcházet nebo je řešit

Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání,
poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,….
- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
- MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.8.2 Tělesná výchova

1. ročník

1. ročník
2 týdně, P

2. ročník
2 týdně, P

3. ročník
Garant předmětu: Karel Hofman, 2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spojuje pravidelnou každo-denní pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení.
• spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích.
• uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy
• reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• spojuje pravidelnou každo-denní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení.
• spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.
• uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
• reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

2. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede uplatnit správné způsoby držení těla – v různých polohách
a při pracovních činnostech
• umí zaujmout správné základní polohy
• osvojil si jednoduchá speciální cvičení, které souvisí s vlastním
oslabením
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.8.2 Tělesná výchova

3. ročník
Kritéria hodnocení
• dovede uplatnit správné způsoby držení těla – v různých polohách a při pracovních činnostech
• umí zaujmout správné základní polohy
• osvojil si jednoduchá speciální cvičení, které souvisí s vlastním oslabením

4. ročník
Garant předmětu: Karel Hofman, 2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
• dovede se podílet na realizaci pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
• umí zařadit do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
• dovede uplatnit pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
• umí jednat 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
• dovede užívat při pohybové činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
• umí zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
• dokáže změřit základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky
• zvládá orientaci v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
• dovede se podílet na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a
vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
• umí zařadit do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
• dovede uplatnit pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
• umí jednat v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, po-zná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje;
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
• dovede užívat při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
• umí zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
• dokáže změřit základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
• zvládá orientaci v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace
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5.8.2 Tělesná výchova

4. ročník

2. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede do svého pohybového režimu dne pravidelně zařadit
speciální vyrovnávací cviky, které souvisí s jeho oslabením
• ovládá základní techniku speciálních cvičení, umí korigovat
techniku podle zrcadla a pokynu učitele
• dokáže upozornit na činnosti, které mohou být v rozporu s jeho
oslabením
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dovede do svého pohybového režimu dne pravidelně zařadit speciální vyrovnávací cviky, které souvisí s jeho oslabením
• ovládá základní techniku speciálních cvičení, umí korigovat techniku podle zrcadla a pokynu učitele
• dokáže upozornit na činnosti, které mohou být v rozporu s jeho oslabením

5. ročník
Garant předmětu: Karel Hofman, 2 týdně, P

1. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede do svého pohybového režimu dne pravidelně zařadit
speciální vyrovnávací cviky, které souvisí s jeho oslabením
• ovládá základní techniku speciálních cvičení, umí korigovat
techniku podle zrcadla a pokynu učitele
• dokáže upozornit na činnosti, které mohou být v rozporu s jeho
oslabením
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dovede do svého pohybového režimu dne pravidelně zařadit speciální vyrovnávací cviky, které souvisí s jeho oslabením
• ovládá základní techniku speciálních cvičení, umí korigovat techniku podle zrcadla a pokynu učitele
• dokáže upozornit na činnosti, které mohou být v rozporu s jeho oslabením
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5.8.2 Tělesná výchova

5. ročník

2. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže se podílet na realizaci pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
• umí zařadit do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
• dokáže zvládnout v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených
pohybových her
• dovede uplatnit pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
• jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
• umí jednat 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
• užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
• zvládne zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
• dokáže změřit základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky
• umí se orientovat v informačních zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže se podílet na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a
vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
• umí zařadit do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
• dokáže zvládnout v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
• dovede uplatnit pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
• jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
• umí jednat v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, po-zná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje;
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
• užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
• zvládne zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
• dokáže změřit základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
• umí se orientovat v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

6. ročník
Garant předmětu: Karel Hofman, 2 týdně, P
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5.8.2 Tělesná výchova

6. ročník

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí
zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat
vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s
ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• umí uplatnit vhodné a bezpečné chování v neznámém prostředí –
příroda, sportoviště, silniční prostředí
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu
přizpůsobuje svou činnost
Průřezová témata

- význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní 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

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
• umí uplatnit vhodné a bezpečné chování v neznámém prostředí – příroda, sportoviště, silniční prostředí
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu přizpůsobuje svou činnost

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady,
osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních
sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže
označit nedostatky a jejich možné příčiny

Průřezová témata

- pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry
a aktivity
- gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
- estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem - základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance
- úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karate
- atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy
překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
- sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) - herní kondiční
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle
pravidel žákovské kategorie
- 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 turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
- plavání (podle podmínek školy - zdokonalovací plavecká výuka,
pokud neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet
adaptace na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti)
- další plavecké dovednosti, další plavecký způsob (plavecká
technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky
zdravotního plavání a plaveckých sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti
- lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) - běžecké
lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na
snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízda na
vleku; (další zimní sporty podle podmínek školy)

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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6. ročník
Kritéria hodnocení
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady, osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže označit nedostatky a jejich možné příčiny

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího,
diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair
play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové
činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce
na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

- komunikace v TV - tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu
pohybu, 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
- pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodě, soutěží
- zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých
činnostech
- měření výkonů a posuzování pohybových dovedností - měření,
evidence, vyhodnocování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající
vytrvalost a cílevědomost
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním
oslabením
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE
ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky - základní
pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení,
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- oslabení podpůrně pohybového systému (A) - poruchy funkce
svalových skupin (A1); poruchy páteře - odchylky předozadního
zakřivení (A2) a vybočení páteře do stran (A3); poruchy stavby
dolních končetin (A4): lokální a celková relaxace; správné držení
hlavy, pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních
a bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle; posilování
šíjového, mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního
a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení;
správný dýchací stereotyp
- oslabení vnitřních orgánů (B) - oslabení oběhového a dýchacího
systému (B1); oslabení endokrinního systému (B2); obezita (B3);
ostatní oslabení vnitřních orgánů (B4): (kromě cvičení ze skupiny A)
rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů; hrudní a brániční
dýchání při zvýšené zátěži; adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení
koordinace a rovnováhy
- oslabení smyslových a nervových funkcí (C) - oslabení zraku (C1);
oslabení sluchu (C2); neuropsychická oslabení (C3): (kromě cvičení
ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního a dýchacího systému;
koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového,
zrakového a taktilního vnímání rytmu; cvičení s hudebním
doprovodem; orientace v prostoru; zraková lokalizace, rychlost
zrakového vnímání
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající vytrvalost a cílevědomost
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním oslabením
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení

7. ročník
Garant předmětu: Karel Hofman, 2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí
zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat
vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s
ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• umí uplatnit vhodné a bezpečné chování v neznámém prostředí –
příroda, sportoviště, silniční prostředí
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu
přizpůsobuje svou činnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
• umí uplatnit vhodné a bezpečné chování v neznámém prostředí – příroda, sportoviště, silniční prostředí
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu přizpůsobuje svou činnost
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7. ročník

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady,
osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních
sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže
označit nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady, osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže označit nedostatky a jejich možné příčiny

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího,
diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair
play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové
činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce
na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající
vytrvalost a cílevědomost
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním
oslabením
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.8.2 Tělesná výchova

7. ročník
Kritéria hodnocení
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající vytrvalost a cílevědomost
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním oslabením

8. ročník
Garant předmětu: Karel Hofman, 2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí
zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat
vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s
ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• umí uplatnit vhodné a bezpečné chování v neznámém prostředí –
příroda, sportoviště, silniční prostředí
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu
přizpůsobuje svou činnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
• umí uplatnit vhodné a bezpečné chování v neznámém prostředí – příroda, sportoviště, silniční prostředí
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu přizpůsobuje svou činnost

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady,
osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních
sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže
označit nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.8.2 Tělesná výchova

8. ročník
Kritéria hodnocení
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady, osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže označit nedostatky a jejich možné příčiny

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího,
diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair
play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové
činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce
na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající
vytrvalost a cílevědomost
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním
oslabením
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající vytrvalost a cílevědomost
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním oslabením
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
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5.8.2 Tělesná výchova

9. ročník

9. ročník
Garant předmětu: Karel Hofman, 2 týdně, P

1. Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí
zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat
vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s
ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu
přizpůsobuje svou činnost
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže aktivně vstupovat do svého pohybového režimu a umí zařazovat pohybové činnosti s konkrétním účelem
• aktivně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a dovede si vybrat vhodný rozvojový program
• dovede se samostatně připravit na pohybovou činnost a ovládá, s ohledem na zatěžované svaly, její ukončení
• dokáže odmítnout drogy a jiné škodlivé látky, které jsou neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
• dokáže si upravit pohybovou činnost vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
• dokáže předvídat možná rizika a nebezpečí úrazu a k tomu přizpůsobuje svou činnost

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady,
osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních
sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže
označit nedostatky a jejich možné příčiny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dokáže uplatnit, s ohledem na své individuální předpoklady, osvojené pohybové dovednosti, při hrách, soutěžích a rekreačních sportech
• umí posoudit provedení osvojené pohybové činnosti a dokáže označit nedostatky a jejich možné příčiny
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9. ročník

3. Činnosti podporující pohybové učení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího,
diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair
play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové
činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce
na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka a uživatele internetu
• při školních aktivitách naplňuje základní olympijské myšlenky – fair play, pomoc, respekt, úcta k opačnému pohlaví
• ovládá komunikaci při spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• zná a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a organizátora
• umí sledovat a vyhodnotit výkony a určené prvky pohybové činnosti
• dokáže zorganizovat jednoduché turnaje, závody a turistické akce na úrovni školy
• umí zpracovat naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

4. Zdravotní tělesná výchova
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající
vytrvalost a cílevědomost
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním
oslabením
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dovede, při korekci zdravotního oslabení, uplatnit odpovídající vytrvalost a cílevědomost
• umí pravidelně a samostatně zařazovat do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení, jenž souvisí s vlastním oslabením
• dovede se vyhýbat činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení

5.8.3 Sportovní hry
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
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5.8.3 Sportovní hry

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

0+1

0+1

0+1

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Mgr. Zdeněk Žídek

Charakteristika předmětu
Sportovní hry
Zaměření vzdělávací činnosti
Regenerace a kompenzace jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
Rozvoj pohybových dovedností a schopností
Poznávaní zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
Rozvoj kondice
Kultivace pohybu
Předmět sportovní výchova je úzce spjat s tělesnou výchovou i ostatními vyučovacími předměty.
Předmětem prolínají průřezová témata
OSV– Osobnostní rozvoj - Seberegulace a sebeorganizace, Sebepoznání a sebepojetí
VDO– Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Žáci poznávají smysl a cíl svých aktivit
Plánují , organizují a řídí vlastní činnost
Užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
Zpracovávají informace o pohybových aktivitách na škole
Získané informace dává do souvislostí a dokáže je uplatnit v praktickém životě
Vnímá svůj vlastní pokrok i pokrok druhých
Kompetence k řešení problémů
Vnímá nejrůznější problémové situace a plánuje jejich řešení
Vyhledává informace vhodné k řešení problému
Uvědomuje si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Využívá vlastní úsudek
Využívá názorných ukázek k nalezen í a odstranění problémů
Kompetence komunikativní
Žáci komunikují na odpovídající úrovni
Osvojují si kultivovaný ústní projev
Účinně se zapojují do diskusí
Dodržují pravidla slušného chování
Používají správnou terminologii
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupině
Podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
V případě potřeby poskytnou první pomoc, dopomoc nebo o ni požádají
Vytvářejí si pozitivní představu o sobě samém, pro podporu sebedůvěry
Iniciativně přistupuje k individuálním úkolům, které ovlivní výsledek skupiny
Kompetence občanské
Respektují názory ostatních
Formují si volní charakterové rysy
Zodpovědně se rozhodují podle dané situace
Aktivně se zapojují do sportovních aktivit
Rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z rolí hráče, diváka, rozhodčího
Rozhodují se v zájmu ochrany zdraví
Kompetence pracovní
Efektivita při organizování vlastní činnosti
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Spoluorganizují svůj pohybový režim
Využívají znalostí a dovedností v běžné praxi
Ovládají základní postupy první pomoci
Dodržují pravidla slušného chování
Efektivně organizují sou činnost
Dodržují obecná pravidla bezpečnosti

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0+1 týdně, P

1. Kopaná
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

individuální činnosti jednotlivce, přihrávky, střelba, nácvik útoku
a obrany, chytání míče

• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště
a nejznámější sportovní hry.
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče,
obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče).
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba).
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější sportovní hry.
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče).
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba).
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6. ročník

2. Nohejbal
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• používá aktivně základní osvojované pojmy.
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště
a nejznámější sportovní hry.
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče,
obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče).
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba).

Průřezová témata

herní činnosti jednotlivce Podání
Podání nártem
Nahrávka
Nahrávka vnitřní stranou nohy
Nahrávka nártem
Nahrávka hlavou
Smeč vnitřní stranou nohy
Smeč nad sítí
Smeč hlavou
Zkrácení míče
Ulití
Blok čelní
Halfvolej
Vybírání míče tělem
Výběr míče z voleje
Vybírání míče hlavou
Příjem míče hlavou
Příjem míče vnitřní stranou nohy
Příjem míče tělem
Příjem míče kombinovaný s nahrávkou

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• používá aktivně základní osvojované pojmy.
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější sportovní hry.
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče).
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba).

3. běh na lyžích
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

4. stolní tenis
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• používá aktivně základní osvojované pojmy.
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště
a nejznámější sportovní hry.
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• používá aktivně základní osvojované pojmy.
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější sportovní hry.
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6. ročník

5. odbíjená
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• používá aktivně základní osvojované pojmy.
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště
a nejznámější sportovní hry.
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez
míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok,
Při hře používá osobní obranu. Používá základní herní kombinace.
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
• uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků
• používá aktivně základní osvojované pojmy.
• rozpozná základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější sportovní hry.
• zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, Při hře
používá osobní obranu. Používá základní herní kombinace.

6. drobné hry
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• hraje vybíjenou. Zvládá základní pravidla pro vybíjenou.Hází s
protilehlou nohou vpředu.
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• hraje vybíjenou. Zvládá základní pravidla pro vybíjenou.Hází s protilehlou nohou vpředu.

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0+1 týdně, P

1. Kopaná
Očekávané výstupy

Učivo
individuální činnosti jednotlivce, přihrávky, střelba, nácvik útoku
a obrany, chytání míče

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.

Kritéria hodnocení
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5.8.3 Sportovní hry

7. ročník

2. Nohejbal
Očekávané výstupy

Učivo
herní činnosti jednotlivce Podání
Podání nártem
Nahrávka
Nahrávka vnitřní stranou nohy
Nahrávka nártem
Nahrávka hlavou
Smeč vnitřní stranou nohy
Smeč nad sítí
Smeč hlavou
Zkrácení míče
Ulití
Blok čelní
Halfvolej
Vybírání míče tělem
Výběr míče z voleje
Vybírání míče hlavou
Příjem míče hlavou
Příjem míče vnitřní stranou nohy
Příjem míče tělem
Příjem míče kombinovaný s nahrávkou

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.

Kritéria hodnocení

3. běh na lyžích
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.

Kritéria hodnocení

4. stolní tenis
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.

Kritéria hodnocení

5. odbíjená
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.
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5.8.3 Sportovní hry

7. ročník
Kritéria hodnocení

6. drobné hry
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0+1 týdně, P

1. Kopaná
Očekávané výstupy

Učivo
individuální činnosti jednotlivce, přihrávky, střelba, nácvik útoku
a obrany, chytání míče

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

2. Nohejbal
Očekávané výstupy

Učivo
herní činnosti jednotlivce Podání
Podání nártem
Nahrávka
Nahrávka vnitřní stranou nohy
Nahrávka nártem
Nahrávka hlavou
Smeč vnitřní stranou nohy
Smeč nad sítí
Smeč hlavou
Zkrácení míče
Ulití
Blok čelní
Halfvolej
Vybírání míče tělem
Výběr míče z voleje
Vybírání míče hlavou
Příjem míče hlavou
Příjem míče vnitřní stranou nohy
Příjem míče tělem
Příjem míče kombinovaný s nahrávkou

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
8. ročník
Některé důležité písemnosti

Kritéria hodnocení
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5.8.3 Sportovní hry

8. ročník

3. běh na lyžích
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

4. stolní tenis
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

5. odbíjená
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

6. drobné hry
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Zdeněk Žídek, 0+1 týdně, P

1. Kopaná
Očekávané výstupy

Učivo
individuální činnosti jednotlivce, přihrávky, střelba, nácvik útoku
a obrany, chytání míče

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník
Kritéria hodnocení

2. Nohejbal
Očekávané výstupy

Učivo
herní činnosti jednotlivce Podání
Podání nártem
Nahrávka
Nahrávka vnitřní stranou nohy
Nahrávka nártem
Nahrávka hlavou
Smeč vnitřní stranou nohy
Smeč nad sítí
Smeč hlavou
Zkrácení míče
Ulití
Blok čelní
Halfvolej
Vybírání míče tělem
Výběr míče z voleje
Vybírání míče hlavou
Příjem míče hlavou
Příjem míče vnitřní stranou nohy
Příjem míče tělem
Příjem míče kombinovaný s nahrávkou

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

3. běh na lyžích
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

4. stolní tenis
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

5. odbíjená
Očekávané výstupy

Průřezová témata

Učivo

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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5.9 Člověk a svět práce

9. ročník

6. drobné hry
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

5.9 Člověk a svět práce
Charakteristika oblasti
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní
orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž
žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje
celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím
se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti žáků. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály, Design a
konstruování, Provoz a údržba domácnosti, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy
vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce,
minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je
povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v
průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat,
organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém,
který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o
dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování
práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní
činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám
ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského
myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a
dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a
profesní orientaci
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5.9.1 Pracovní výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1

1

1+1

1+1

1+1

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+2

1+1

1+1

1+1

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

Charakteristika předmětu
Pracovní výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,7.,8. a 9.roč.
Časová dotace v učebním plánu je 2 vyuč.hodina týdně (6.a7.třída),2vyuč.hodiny týdně (8.a9.třída).
Vzdělávání v pracovní výchově chlapců směřuje k :
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,zejména při ručním
opracování materiálu
- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce
s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace
a plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní
orientaci
- seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro poznání a pochopení
kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti
Vzdělávání v pracovní výchově dívek směřuje k :
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména činnostech
v domácnosti, vedení domácnosti apod.
- poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných vlastností, surovin a plodin
a osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život
- osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování
práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě
- získání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojování potřebných
poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní
orientaci

V předmětu pracovní výchova se prolínají průřezová témata :
VDO – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání ,
řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat.
OSV – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy k sobě samému,k dalším lidem
a k dalším složkám životního prostředí
EV – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice, získané poznatky
kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního
prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí
MV –schopnost zpracovat , vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, internet
EGS – zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní
orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní
MKV – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,
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Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič.

1. ročník
1 týdně, P

2. ročník
1 týdně, P

3. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 1+1 týdně, P

1. Práce s drobným materialem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří jednoduché pracovní postupy a různé předměty z
netradičních i tradičních materiálů
• pracuje podle slovního návodu a předlohy samostatně i ve skupině
Průřezová témata

Práce s různým drobným
materiálem,papírem,kartonem,textilem,folií,modelovací hmotou.
Vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří jednoduché pracovní postupy a různé předměty z netradičních i tradičních materiálů
• pracuje podle slovního návodu a předlohy samostatně i ve skupině

2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Průřezová témata

Sestavování prostorových jednoduchých modelů.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zvládá dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

3. Pěstitelské činnosti
Očekávané výstupy
žák:
• pečuje o květiny a užitkové rostliny

Učivo
Pěstování pokojových rostlin.

• pozoruje přírodu,zaznamená změny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník
Kritéria hodnocení
• pečuje o květiny a užitkové rostliny
• pozoruje přírodu,zaznamená změny

4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• připraví tabuli ke stolování

Jednoduchá pomazánka.
Výběr a nákup potravin,skladování.
Estetická úprava stolu.

• správně se chová u stolu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• připraví tabuli ke stolování
• správně se chová u stolu

5. Práce s technickým materiálem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří jednoduché pracovní postupy a různé předměty z
netradičních i tradičních materiálů
Průřezová témata

Pomocné práce pro obec Těrlicko a tenisové kurty v Těrlicku.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří jednoduché pracovní postupy a různé předměty z netradičních i tradičních materiálů

4. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 1+1 týdně, P

1. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržování zásad hygieny a umění poskytnutí 1.pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dodržování zásad hygieny a umění poskytnutí 1.pomoci
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4. ročník

2. Práce s papírem a kartonem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
Průřezová témata

Práce s přírodním materiálem,papírem,modelovací
hmotou,kartonem,textilií.
Seznámení s lidovými řemesly a zvyky.
Jednoduché pracovní postupy.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

3. Práce s kovem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
• práce s prvlky lidových tradic
Průřezová témata

Práce s drátem.
Jednoduché pracovní postupy.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
• práce s prvlky lidových tradic

4. Práce se dřevem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
• práce s prvlky lidových tradic
Průřezová témata

Praáce se dřevem.
Jednoduché pracovní postupy.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
• práce s prvlky lidových tradic
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4. ročník

5. Konstrukční práce se stavebnicemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
• dodržování zásad hygieny a umění poskytnutí 1.pomoci
Průřezová témata

Pracuje s prostorovými stavebnicemi.
Použití logiky a návodu.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
• dodržování zásad hygieny a umění poskytnutí 1.pomoci

6. Bezpečnost a hygiena práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
• dodržování zásad hygieny a umění poskytnutí 1.pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
• dodržování zásad hygieny a umění poskytnutí 1.pomoci

7. Řád školní dílny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

8. Práce s prvky lidových tradic
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• práce s prvlky lidových tradic
Průřezová témata

Práce s prvky lidových tradic, využívá přírodních materiálů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• práce s prvlky lidových tradic
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4. ročník

9. Příprava pokrmu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v základním vybavení kuchyně
• připraví samostatně jednoduchý pokrm
• dodržuje pravidla správného stolování
• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, poskytne 1.pomoc
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• orientuje se v základním vybavení kuchyně
• připraví samostatně jednoduchý pokrm
• dodržuje pravidla správného stolování
• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, poskytne 1.pomoc

10. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje zásady hygieny a poskytnutí 1.pomoci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• dodržuje zásady hygieny a poskytnutí 1.pomoci

5. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 1+1 týdně, P

1. Práce s papírem a kartonem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
• pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu
Průřezová témata

Práce s přírodním materiálem,kartonem,modelovací hmotou,folií.
Vlastnosti a kvalita materiálu.
Seznámení s lidovými zvyky,tradicemi a řemesly.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
• pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu
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5. ročník

2. Práce s kovem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
• pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu
Průřezová témata

Práce s drátem.
Vlastnosti a kvalita materiálu.
Seznámení s lidovými zvyky,tradicemi a řemesly.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
• pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu

3. Práce se dřevem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu
Průřezová témata

Práce se dřevem.
Vlastnosti a kvalita materiálu.
Seznámení s lidovými zvyky,tradicemi a řemesly.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu

4. Konstrukční práce se stavebnicemi
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
Průřezová témata

Využití návodu při konstrukčních pracovních činnostech.
Práce se stavebnicí,logické použití.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

5. Bezpečnost a hygiena práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
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5.9.1 Pracovní výchova

5. ročník

6. Řád školní dílny
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

7. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
• ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
• volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje
a náčiní
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
• ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
• volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 0+2 týdně, P

1. Bezpečnost a hygiena práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte jednoduché technické výkresy, umí doplnit rozpracované
výkresy

Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a hygieny
práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším průběhu
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Informační a komunikační technologie

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Kreativita

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
5. ročník

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
4. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě
3. ročník

Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Postup zapnutí a vypnutí počítače,
přihlášení do a odhlášení ze sítě

Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti

Chemie
8. ročník
Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
Výtvarná výchova
6. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

Kritéria hodnocení
• čte jednoduché technické výkresy, umí doplnit rozpracované výkresy

2. Řád školní dílny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a hygieny
práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším průběhu
• měří, dovede orýsovat materiál, řeže pilou, piluje pilníkem, rašpluje
rašplí, spojuje materiál hřebíky a dovede dát výrobku jednoduchou
povrchovou úpravu
Průřezová témata

Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt tento nebo
jiný podobný řád ve své literatuře

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Chemie

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Kreativita

Mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení

• popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a hygieny práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším průběhu
• měří, dovede orýsovat materiál, řeže pilou, piluje pilníkem, rašpluje rašplí, spojuje materiál hřebíky a dovede dát výrobku jednoduchou
povrchovou úpravu
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6. ročník

3. Technické kreslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• čte jednoduché technické výkresy, umí doplnit rozpracované
výkresy
• ovládá pojem kóta, kótovací čára, pozice, rozměr výrobku,
popisové pole.

Čte jednoduché technické výkresy, umí doplnit rozpracované
výkresy.
Ovládá pojem kóta, kótovací čára, pozice, rozměr výrobku, popisové
pole.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

Základní pravidla rýsování

Základní pravidla rýsování

Kooperace a kompetice

Základní geometrické útvary

Základní geometrické útvary

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Úhel a jeho velikost

Úhel a jeho velikost
8. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Pythagorova věta.

Vztah člověka k prostředí

Kruh, kružnice.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Konstrukční úlohy.

Vnímání autora mediálních sdělení

Výtvarná výchova
6. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové

Kritéria hodnocení
• čte jednoduché technické výkresy, umí doplnit rozpracované výkresy
• ovládá pojem kóta, kótovací čára, pozice, rozměr výrobku, popisové pole.

4. Práce se dřevem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• měří, dovede orýsovat materiál, řeže pilou, piluje pilníkem, rašpluje
rašplí, spojuje materiál hřebíky a dovede dát výrobku jednoduchou
povrchovou úpravu
• zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje

Žák měří, dovede orýsovat materiál, řeže pilou, piluje pilníkem,
rašpluje rašplí, spojuje materiál hřebíky a dovede dát výrobku
jednoduchou povrchovou úpravu.
Výrobek: - jmenovka nebo jiný vhodný námět jako
- totem
- nůž na dopisy

• měří, orýsovává, řeže, piluje, lepí.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Kreativita

Dělitelnost přirozených čísel

Kooperace a kompetice

Obsah čtverce a obdélníku
Povrch a objem krychle

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Trojúhelník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Fyzika

Vztah člověka k prostředí

Látka a těleso.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Vnímání autora mediálních sdělení

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Kritéria hodnocení
• měří, dovede orýsovat materiál, řeže pilou, piluje pilníkem, rašpluje rašplí, spojuje materiál hřebíky a dovede dát výrobku jednoduchou
povrchovou úpravu
• zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje
• měří, orýsovává, řeže, piluje, lepí.
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6. ročník

5. Práce s kovem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• měří, dovede orýsovat materiál, stříhá plech, probíjí plech,
odděluje drát řezem, střihem, piluje, ohýbá drát a tenký plech

Průřezová témata

Žák rozpozná základní druhy kovů, uvede příklad jejich vlastností.
Měří, dovede orýsovat materiál, stříhá plech, probíjí plech,
odděluje drát řezem, střihem, piluje, ohýbá drát a tenký plech.
Výrobek: - beruška nebo jiný vhodný námět jako
- hrabičky na květiny z krouceného drátu
- figurka pejska

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Kreativita

Povrch a objem krychle
Fyzika

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Látka a těleso.
Magnetismus.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení

• měří, dovede orýsovat materiál, stříhá plech, probíjí plech, odděluje drát řezem, střihem, piluje, ohýbá drát a tenký plech

6. Práce s plasty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje
• měří, orýsovává, řeže, piluje, lepí.

Průřezová témata

Objasní z čeho se vyrábí plasty, rozliší několik základních druhů,
vhodně aplikuje znalost vlastností plastů při jejich opracovávání.
Měří, orýsovává, řeže, piluje, lepí.
Výrobek: - brousítko na tužky
- žetonek nebo jiný vhodný námět jako
- známka na klíče (rozpoznáváček)
- špachtle na sázení rostlin

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Kreativita

Povrch a objem krychle
Fyzika

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Látka a těleso.
Přírodopis

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

9. ročník
Základy ekologie

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Vnímání autora mediálních sdělení

6. ročník
Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami
Kritéria hodnocení
• zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje
• měří, orýsovává, řeže, piluje, lepí.
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6. ročník

7. Provoz a údržba domácnosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí jednoduché operace platebního styku a domácího
účetnictví
• ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v
domácnosti a orientuje se v návodech
• správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením
včetně údržby
• dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým
proudem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
• ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech
• správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby
• dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 1+1 týdně, P

1. Bezpečnost a hygiena práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, zná zásady
poskytnutí 1.pomoci
Průřezová témata

Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a hygieny
práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším průběhu

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Kreativita

Pohyb těles.
Výtvarná výchova

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Užité práce dekorativní a prostorové

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Výchova ke zdraví

Vztah člověka k prostředí

6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Rizika ohrožující zdraví

Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň

• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, zná zásady poskytnutí 1.pomoci
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5.9.1 Pracovní výchova

7. ročník

2. Řád školní dílny
Očekávané výstupy

Učivo
Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt tento nebo
jiný podobný řád ve své literatuře

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení

3. Technické kreslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• je schopen sestrojit jednoduchý technický výkres a orientovat se v
něm
• podle plánu sestaví jednoduchý model

Žák objasní zásady pravoúhlého promítání
Čte jednoduchý technický výkres. Doplňuje neúplný technický
výkres.
(Údaje popisového pole, kóty, kótovací čáry)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

6. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

Základní geometrické útvary

Kooperace a kompetice

Úhel a jeho velikost

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Obsah čtverce a obdélníku

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní pravidla rýsování
Úhel a jeho velikost
7. ročník

Povrch a objem krychle

Trojúhelník
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

Vztah člověka k prostředí

Rovnoběžníky

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Lichoběžník

Vnímání autora mediálních sdělení

Povrch a objem hranolů
Středová souměrnost
Osová souměrnost
8. ročník
Pythagorova věta.
Válec.
Fyzika
7. ročník
Pohyb těles.
6. ročník
Fyzikální veličiny.
Výtvarná výchova
7. ročník
Užité práce dekorativní a prostorové

Kritéria hodnocení
• je schopen sestrojit jednoduchý technický výkres a orientovat se v něm
• podle plánu sestaví jednoduchý model
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7. ročník

4. Obrábění dřeva
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky
• provede montáž a demontáž jednoduchých zařízení

Průřezová témata

Objasní principy výroby deskových dřevařských výrobků.
Na výrobku aplikuje spojování dřeva plátováním.
Orýsuje materiál
Řeže dřevo
Dlabe
Piluje
Provádí povrchovou úpravu
Výrobek: - plátovaná podložka nebo jiný vhodný námět

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Kreativita

Procenta

Kooperace a kompetice

Povrch a objem hranolů
Osová souměrnost

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Fyzika

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Síly a jejich vlastnosti.

Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky
• provede montáž a demontáž jednoduchých zařízení

5. Práce s kovem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá tecnický náčrtek
• sestavené konstrukční prvky dokáže ověřit
• zvládá základní postupy při opracování železa
• má představu o způsobu výroby železa, oceli

Průřezová témata

Žák popíše výrobu oceli. Rozliší železné a barevné kovy.
Měří posuvným měřítkem.
Orýsuje kovový materiál
Řeže, piluje, brousí,
Výrobek: - otvírák
- kovový úhelník nebo jiný vhodný námět

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Kreativita

Síly a jejich vlastnosti.
6. ročník

Kooperace a kompetice

Látka a těleso.

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Fyzikální veličiny.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Elektrické vlastnosti látek.

Vztah člověka k prostředí

Magnetismus.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• zvládá tecnický náčrtek
• sestavené konstrukční prvky dokáže ověřit
• zvládá základní postupy při opracování železa
• má představu o způsobu výroby železa, oceli
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7. ročník

6. Práce s plastem
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provede montáž a demontáž jednoduchých zařízení

Průřezová témata

Rozlišuje základní druhy, vlastnosti, zhodnotí použití.
Orýsuje materiál, řeže, piluje, vrtá, lepí.
Tvaruje teplem..
Výrobek: - věšáček z plastu nebo jiný vhodný námět

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Kreativita

Síly a jejich vlastnosti.
6. ročník

Kooperace a kompetice

Látka a těleso.

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Fyzikální veličiny.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Elektrické vlastnosti látek.

Vztah člověka k prostředí
Chemie

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

9. ročník

Vnímání autora mediálních sdělení

Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti,
použití, likvidace
Přírodopis
Základy ekologie
Výtvarná výchova
7. ročník
Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

Kritéria hodnocení
• provede montáž a demontáž jednoduchých zařízení

7. Samostatná tvořivá práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň

Průřezová témata

Samostatně čte jednoduchý technický výkres, orýsuje materiál, řeže,
brousí, piluje
Zhotoví výrobek.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura

Sebepoznání a sebepojetí

9. ročník

Kreativita

Popis a charakteristika
Výchova k občanství

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník
Zapojení do lidské spolupráce

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Vztah člověka k prostředí

7. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Seznámení s výtvarnými materiály a
technikami

Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
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7. ročník

8. Pěstitelství a chovatelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
• pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
• používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
• pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
• používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu

9. Využití digitálních technologií
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá základní funkce digitální techniky
• propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi
• ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
• dodržuje základní pravidla a předpisy s digitální
technikou,poskytne 1.pomoc
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• ovládá základní funkce digitální techniky
• propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi
• ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
• dodržuje základní pravidla a předpisy s digitální technikou,poskytne 1.pomoc

8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 1+1 týdně, P

1. Bezpečnost a hygiena práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti při práci
• poskytne l.pomoc při úrazu při konstruování

Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a hygieny
práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším průběhu
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8. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Kreativita

Zapojení do lidské spolupráce
Chemie

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Co nás čeká v chemii
Zásady bezpečné práce v běžném
životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné
značky a jejich význam

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Kritéria hodnocení
• dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci
• poskytne l.pomoc při úrazu při konstruování

2. Řád školní dílny
Očekávané výstupy

Učivo
Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt tento nebo
jiný podobný řád ve své literatuře

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Chemie

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Kreativita

Co nás čeká v chemii

Kooperace a kompetice

Zásady bezpečné práce v běžném
životě
Nebezpečné látky a přípravky varovné
značky a jejich význam

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení

3. Technické kreslení
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže porozumět technickému výkresu a vyrobit podle něj
šablonu, kterou použije při zhotovení výrobku

Žák uvede znaky řezu a průřezu.
Doplní neúplný technický výkres.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Matematika

Matematika

7. ročník

6. ročník

Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita

Rovnoběžníky

Kooperace a kompetice

Lichoběžník

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Povrch a objem hranolů

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Základní pravidla rýsování
Úhel a jeho velikost
7. ročník

Středová souměrnost

Trojúhelník

Osová souměrnost

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

8. ročník

Rovnoběžníky

Kruh, kružnice.

Lichoběžník

Válec.

Povrch a objem hranolů

Konstrukční úlohy.

Středová souměrnost
Osová souměrnost
8. ročník
Pythagorova věta.
Konstrukční úlohy.
Fyzika
6. ročník
Fyzikální veličiny.
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8. ročník
Kritéria hodnocení
• dokáže porozumět technickému výkresu a vyrobit podle něj šablonu, kterou použije při zhotovení výrobku

4. Obrábění dřeva
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dokáže vyrobit jednotlivé části výrobku z jednotlivých částí je
schopen sestavit hotový

Průřezová témata

Žák zhotoví výrobek, přičemž hobluje prkénka na požadovanou
šířku, jednotlivé díly spojí čepováním, výrobek slepí, povrchově
upraví, případně zatmelí.
Výrobek dle výběru: - krabička
- rámeček na obrázky
- svícen atpod.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

7. ročník

Kreativita

Procenta

Kooperace a kompetice

Povrch a objem hranolů
Osová souměrnost

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Slovní úlohy.

Vnímání autora mediálních sdělení

Kruh, kružnice.
Výchova k občanství
Zapojení do lidské spolupráce
Kritéria hodnocení
• dokáže vyrobit jednotlivé části výrobku z jednotlivých částí je schopen sestavit hotový

5. Zpracování kovů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• ovládá postupy opracování plechu - orýsování dle šablony,
stříhání, ohýbání, nýtování, pájení
• navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky
• dokáže porovnat funkčnost konstrukce a stabilitu
• provádí montáž a demontáž jednoduchých předmětů
• poskytne l.pomoc při úrazu při konstruování

Průřezová témata

Žák rozdělí ocel na základní skupiny.
Rozpozná druhy ocelových profilů.
Zvládne ohýbání, sekání oceli.
Rozpozná hlavní druhy kovoobráběcích strojů ( informativně)
Výrobek dle výběru: - kovový úhelník
- hlavolamy z drátu
- šroub s maticí
Na výrobku prokáže dovednost řezání pilkou na kov, pilování na
požadovaný rozměr, vrtání, ohýbání drátu, plechu.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Výchova k občanství

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Kreativita

Zapojení do lidské spolupráce
Fyzika

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník
Fyzikální veličiny.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• ovládá postupy opracování plechu - orýsování dle šablony, stříhání, ohýbání, nýtování, pájení
• navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky
• dokáže porovnat funkčnost konstrukce a stabilitu
• provádí montáž a demontáž jednoduchých předmětů
• poskytne l.pomoc při úrazu při konstruování
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8. ročník

6. Samostatná tvořivá
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání
a profesní přípravy

Průřezová témata

Kombinovaná práce
- model formule 1
Na výrobku prokáže schopnost samostatně číst technický výkres,
řezat a pilovat ocel, dlabat dlátem, stříhat plech, ohýbat plech, dávat
výrobku povrchovou úpravu.

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Výtvarná výchova

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Kreativita

Užité práce dekorativní a prostorové

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy

7. úvod do organizace výroby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí

8. Příprava pokrmu
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje
spotřebiče
• připravuje jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé
výživy
• dodržuje základní principy stolování
• dodržuje zásady hygieny a 1.pomoc při práci v kuchyni
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje spotřebiče
• připravuje jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
• dodržuje základní principy stolování
• dodržuje zásady hygieny a 1.pomoc při práci v kuchyni
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8. ročník

9. Pěstitelství a chovatelské práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty
• dodržuje technologickou kázeň při práci se zvířaty, poskytne první
pomoc při úrazu způsobeného zvířaty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
• dodržuje technologickou kázeň při práci se zvířaty, poskytne první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty

9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 1+1 týdně, P

1. Bezpečnost a hygiena práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy při práci s nástroji a nářadím,
• poskytne první pomoc při úrazu
Průřezová témata

Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a hygieny
práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším průběhu

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Chemie

Sebepoznání a sebepojetí

9. ročník

Kreativita

Hořlaviny - význam tříd
nebezpečnosti
Výtvarná výchova

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Užité práce dekorativní a prostorové

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Výtvarné umění a životní prostředí

Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy při práci s nástroji a nářadím,
• poskytne první pomoc při úrazu

2. Montáž a demontáž jízdního kola – přední a zadní kolo, plášť a duše,
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

demontuje,vyčistí,ošetří,namontuje,
je schopen odstranit defekt
je shopen vyměnit vadná ložiska

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

465

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9.1 Pracovní výchova

9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Kreativita

Kruh, kružnice.
Výchova ke zdraví

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník
Dopravní výchova

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

3. Montáž a demontáž lyžařského vázání
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí montáž a demontáž jednoduchého zařízení

demontuje,vyčistí,ošetří,namontuje

• provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• provádí montáž a demontáž jednoduchého zařízení
• provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

4. Zpracování kovů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• navrhne jednoduché konstrukkční prvky
• dokáže ověřit funkčnost konstrukčních prvků, jejich nosnost a
stabilitu
• v rámci práce na výrobku řeže ocel, piluje, vrtá, ohýbá a řeže
vnitřní a vnější závit.

Průřezová témata

Žák popíše šroub a matici (názvosloví), vyjmenuje základní druhy
závitů a jejich užití.
Změří některé parametry šroubů pomocí posuvného měřítka.
Vypracuje jednoduchý výkres šroubu
V rámci práce na výrobku řeže ocel, piluje, vrtá, ohýbá a řeže
vnitřní a vnější závit.
Výrobek: - Šroub s maticí nebo
- Svěrka
Dle volby (doplňující výrobky)
- Vložka do čelistí svěráku (kov)
- Identifikační známka z kovu
- Svícen (kombinovaná práce)
- Háček na tabuli atpod

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Kreativita

Fyzikální veličiny.

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
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9. ročník
Kritéria hodnocení
• navrhne jednoduché konstrukkční prvky
• dokáže ověřit funkčnost konstrukčních prvků, jejich nosnost a stabilitu
• v rámci práce na výrobku řeže ocel, piluje, vrtá, ohýbá a řeže vnitřní a vnější závit.

5. Úvod do organizace výroby, tecnická dokumentace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných oblastí

Žák popíše základní druhy průmyslových odvětví
Vysvětlí členění výrobního procesu.
Konkretizuje organizaci výroby
Zhodnotí ekonomiku výroby

• posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace
• využije profesní informace pro výběr vhodného vzdělávání
• prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při vstupu
na trh práce
• úvod do organizace výroby, technická dokumentace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných oblastí
• posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace
• využije profesní informace pro výběr vhodného vzdělávání
• prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při vstupu na trh práce
• úvod do organizace výroby, technická dokumentace

6. Elektrotechnické práce
Očekávané výstupy

Učivo
Žák ovládá zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
s elektrickým
proudem
Ovládá základy poskytování první pomoci při úrazech elektrickým
proudem
Objasní princip rozvodu elektrické energie
Rozpozná používané prvky elektrotechnických. zařízení
Dovede číst základní schémata elektrotechnických zapojení
Při práci se stavebnicí provede montáž následujících zapojení
(Jednopólový vypínač, sériový, křížový, střídavý, zvonkový …)
Vyjmenuje a popíše elektrické spotřebiče v domácnosti.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Fyzika

Sebepoznání a sebepojetí

6. ročník

Kreativita

Fyzikální veličiny.

Kooperace a kompetice

Elektrické vlastnosti látek.

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
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9. ročník

7. Údržba nářadí a dílny
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

Průřezová témata

Drobné práce
Broušení pil
Broušení dlát a nožů hoblíků
Správka systému ukládání nářadí atpod.
Žák sám iniciativně přichází s vhodnými návrhy na zlepšení uložení
nářadí, pokusí se navrhnout postup opravy poškozených předmětů
.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Kreativita
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

8. Práce s laboratorní technikou
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje a
zařízení
• zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální
práce
• dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí,
při experimentální práci
• poskytne pomoc při úrazu v laboratoři
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

přesahy z učebních bloků:
Matematika

Sebepoznání a sebepojetí

8. ročník

Kreativita

Slovní úlohy.
Fyzika

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník
Fyzikální veličiny.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Elektrické vlastnosti látek.

Vnímání autora mediálních sdělení
Chemie

9. ročník
Hořlaviny - význam tříd
nebezpečnosti
Kritéria hodnocení
• vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje a zařízení
• zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce
• dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí, při experimentální práci
• poskytne pomoc při úrazu v laboratoři
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9. ročník

9. Svět práce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných oblastí

Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt tento nebo
jiný podobný řád ve své literatuře

• posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace
• využije profesní informace pro výběr vhodného vzdělávání
• prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při vstupu
na trh práce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných oblastí
• posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace
• využije profesní informace pro výběr vhodného vzdělávání
• prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při vstupu na trh práce

5.10 Doplňující vzdělávací obory
5.10.1 Etická výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

0

0+1

0+1

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0+1

0+1

0

0

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

Mgr. Alois Vodák

Charakteristika předmětu
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:
1.Mezilidské vztahy a komunikace.
2.Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
3.Pozitivní hodnocení druhých.
4.Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
5.Komunikace citů.
6.Interpersonální a sociální empatie.
7.Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
8.Reálné a zobrazené vzory.
9.Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
10.Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.
Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:
Etické hodnoty
Sexuální zdraví
Rodinný život
Duchovní rozměr člověka
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5.10.1 Etická výchova

Ekonomické hodnoty
Ochrana přírody a životního prostředí
Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka
Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání,
mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na
učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje
na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování
k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk
a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská
setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka
a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo
životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru
Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru
Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe,
zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj.
V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického
jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah
osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy.
Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé
představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na
základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při
vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů
a souvislostí moderního světa.
Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na
vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným
kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů
řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí,
schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce.
Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské soustavě chybí
předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku
podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího
systému zařazen.
Vzdělávání je založeno na zásadách svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu
poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání (§ 2, odst. 1, písm. e) školského zákona).

3. ročník
0 týdně, P
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3. ročník

1. Základní komunikační dovednosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• používá vhodných forem pozdravu
Průřezová témata

Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích
Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• používá vhodných forem pozdravu

2. Spolupráce ve třídě
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• podílí se na vytváření společenství třídy

Průřezová témata

otevřená komunikace
• dialog
• komunikace ve ztížených podmínkách
• aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik
aktivního naslouchání
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• podílí se na vytváření společenství třídy

3. Tvořivost a základy spolupráce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá prvků tvořivosti

Průřezová témata

• tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro
druhé, společné plnění úkolů
• zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu
• tvořivé experimentování
• schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce
• elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se,
povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství
• tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro
druhé, společné plnění úkolů
• zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu
• tvořivé experimentování
• schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce
• elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se,
povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• využívá prvků tvořivosti

4. Pozitivní hodnocení sebe a druhých
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojuje si základní vědomosti, učí se sebeúctě

Průřezová témata

sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí,
sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování
akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik
přátelského přijetí, umění odpustit

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník
Kritéria hodnocení
• osvojuje si základní vědomosti, učí se sebeúctě

5. Základy asertivního chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se poskytnout pomoc

Průřezová témata

asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost
odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání
návykových látek a sexuálnímu zneužívání
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• učí se poskytnout pomoc

4. ročník
0+1 týdně, P

1. Základní komunikační dovednosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých a přiměřeně situaci
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích

Průřezová témata

komunikace při vytváření výchovného
kolektivu – představení se, vytvoření
základní komunikačních pravidel kolektivu,
zdvořilost, otevřená komunikace
• základní prvky verbální komunikace
v mezilidských vztazích – pozdrav, otázka,
prosba, poděkování, omluva
• základy neverbální komunikace –
seznámení se s možnostmi neverbální
komunikace, postoje těla, mimika, zrakový
kontakt, gesta, podání ruky
• komunikace citů – identifikace, vyjádření
a usměrňování základních citů, pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku,
obav a hněvu
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
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4. ročník

2. Pozitivní hodnocení sebe
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé
sebevědomí
• je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých
možností přispívá k jejich řešení
Průřezová témata

• sebepojetí – sebepoznání,
sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace,
sebeovládání, podpora sebeoceňování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
• je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení

3. Pozitivní hodnocení druhých
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje důstojnost lidské osoby
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich
prožitcích

Průřezová témata

• projevování pozornosti a laskavosti
v běžných podmínkách , vyjádření uznání,
účinnost pochvaly, správná reakce na
pochvalu
• připisování pozitivních vlastností
druhým
• akceptace druhého – zážitek přijetí pro
každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit
• pomocí empatie předpokládat reakci
druhých

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• respektuje důstojnost lidské osoby
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích
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4. ročník

4. Tvořivost a základy spolupráce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit
vhodnou otázku
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích,
dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
• jednoduchými skutky realizuje tvořivost v rodinných vztazích

Průřezová témata

• tvořivost v mezilidských vztazích –
vytváření prožitků radosti pro druhé,
společné plnění úkolů
• zbavování se strachu z neznámého řešení
úkolu
• tvořivé experimentování
• schopnost spolupráce – radost ze
společné činnosti a výsledku, vyjádření
zájmu, základní pravidla spolupráce
• elementární prosociálnost – darování,
ochota dělit se, povzbuzení, služba,
vyjádření soucitu, přátelství

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
• jednoduchými skutky realizuje tvořivost v rodinných vztazích

5. Základy asertivního chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje důstojnost lidské osoby

Průřezová témata

iniciativa ve vztahu k jiným, hledání
možnosti jak vycházet s jinými lidmi
v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky
• iniciativa nepřijatá jinými, zpracování
neúspěchu
• asertivní chování – rozlišování mezi
nabídkami druhých, schopnost odmítnutí
nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání,
zneužívání návykových látek a sexuálnímu
zneužívání
•

• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit
vhodnou otázku
• nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá práva

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• respektuje důstojnost lidské osoby
• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
• nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva
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4. ročník

6. Rodinný život
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí
druhé v běžných podmínkách

Průřezová témata

generační rozdíly
syly rodičovské výchovy
• jak vycházet s rodiči
• rodinné klima
• poznání vlastní rodiny a jejích pravidel
• práva a povinnosti v rodině, role
v rodině, formulace nevyslovených pravidel
a očekávání
• hodnota rodiny, zlepšení atmosféry
v rodině
• komunikace v rodině, úcta k členům
rodiny, úcta ke stáří
•

• jednoduchými skutky realizuje tvořivost v rodinných vztazích

•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• jednoduchými skutky realizuje tvořivost v rodinných vztazích
• vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách

7. Ekonomické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se rozumně hospodařit

Průřezová témata

rozumné nakládání s penězi
• zájem o otázky národního hospodářství,
vztah mezi ekonomikou a etikou
• rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• učí se rozumně hospodařit

8. Ochrana přírody a životního prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomuje si spoluzodpovědnost za zdravou planetu Zem
• vhodně nakládá s druhotnými surovinami a odpadem

Průřezová témata

úcta k životu ve všech jeho formách
• citový vztah člověka k přírodě, vnímání
krásy a mnohotvárnosti přírody
• zodpovědnost za životní prostředí
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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4. ročník
Kritéria hodnocení
• uvědomuje si spoluzodpovědnost za zdravou planetu Zem
• vhodně nakládá s druhotnými surovinami a odpadem

5. ročník
0+1 týdně, P

1. Základní komunikační dovednosti
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých

Průřezová témata

• komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení
se, vytvoření základní komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost,
otevřená komunikace
• základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích –
pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva
• základy neverbální komunikace – seznámení se s možnostmi
neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
podání ruky
• komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování
základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav
a hněvu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk a literatura
5. ročník
Tvarosloví

Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých

2. Pozitivní hodnocení sebe
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
Průřezová témata

sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí,
sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• osvojí si vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

3. Pozitivní hodnocení druhých
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

• projevování pozornosti a laskavosti v běžných podmínkách ,
vyjádření uznání, účinnost pochvaly, správná reakce na pochvalu
• připisování pozitivních vlastností druhým
• akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik
přátelského přijetí, umění odpustit
• pomocí empatie předpokládat reakci druhých
• projevování pozornosti a laskavosti v běžných podmínkách ,
vyjádření uznání, účinnost pochvaly, správná reakce na pochvalu
• připisování pozitivních vlastností druhým
• akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik
přátelského přijetí, umění odpustit
• pomocí empatie předpokládat reakci druhých
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5. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• osvojí si vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

4. Tvořivost a základy spolupráce
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• využívá prvky tvořivosti a adekvátně poskytuje pomoc

• tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro
druhé, společné plnění úkolů
• zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu
• tvořivé experimentování
• schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce
• elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se,
povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství

• využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• využívá prvky tvořivosti a adekvátně poskytuje pomoc
• využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

5. Základy asertivního chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• užívá vhodné formy pozdravů, dodržuje pravidla chování ve
společenství třídy

Průřezová témata

• iniciativa ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet
s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky
• iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu
• asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých,
schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání,
zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• užívá vhodné formy pozdravů, dodržuje pravidla chování ve společenství třídy

6. Vztahy v rodině
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých

Průřezová témata

• generační rozdíly
• syly rodičovské výchovy
• jak vycházet s rodiči
• rodinné klima
• poznání vlastní rodiny a jejích pravidel
• práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace
nevyslovených pravidel a očekávání
• hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině
• komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří
• generační rozdíly
• syly rodičovské výchovy
• jak vycházet s rodiči
• rodinné klima
• poznání vlastní rodiny a jejích pravidel
• práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace
nevyslovených pravidel a očekávání
• hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině
• komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

477

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.1 Etická výchova

5. ročník
Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých

7. Ekonomické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se finanční gramotnosti

• rozumné nakládání s penězi
• zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou
• rozvíjení ekonomických ctností - šetrnost, podnikavost
• rozumné nakládání s penězi
• zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi
ekonomikou a etikou
• rozvíjení ekonomických ctností - šetrnost, podnikavost

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• učí se finanční gramotnosti

8. Ochrana přírody a životního prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se chránit životní prostředí

• úcta k životu ve všech jeho formách
• citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti
přírody
• zodpovědnost za životní prostředí

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• učí se chránit životní prostředí

6. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 0+1 týdně, P

1. Důstojnosta identita lidské osoby
Očekávané výstupy
žák:
• respektuje důstojnost lidské osoby

Učivo
Jedinečnost a identita člověka
Propojenost a identita
Životopisný dotazník
Sdílení hodnot
Linka hrdosti
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Kritéria hodnocení
• respektuje důstojnost lidské osoby

2. Umění komunikace, komunikace citů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně s porozuměním pro potřeby druhých
• užívá asertivního chování

Průřezová témata

Školní strategie
Bojové umění slov
Moje práva v mezilidském kontaktu
Povzbuzující slova
Pozitivní povzbuzení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně s porozuměním pro potřeby druhých
• užívá asertivního chování

3. Etické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně s porozuměním pro potřeby druhých
• užívá asertivního chování
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích
Průřezová témata

Zdroje etiky
List vlastního ocenění
Poučení z neúspěchu
Jaký chci dnes být
Veřejné interview

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
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6. ročník
Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně s porozuměním pro potřeby druhých
• užívá asertivního chování
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích

4. Rodinný život, sexuální zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

Průřezová témata

Práva a povinnosti v rodině
Vztahy s ostatními
Odlišnost a jedinečnost každého člena rodiny
Jak navazovat přátelství
".... s láskou"

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• spolupracuje v obtížných sociálních situacích
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

5. Ekonomické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

Průřezová témata

Rozumné nakládání s penězi
Šetrnost, podnikavost
Vztah mezi ekonomikou a etikou

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Kritéria hodnocení
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

6. Úcta k životnímu prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomuje si důležitost životního prostředí

Test ohleduplnosti a úcty k přírodě
Přírodní bohatství a jeho ochrana - Karel Čapek : Rodný kraj
Hra - Ideální město - nejkrásnější domov
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6. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• uvědomuje si důležitost životního prostředí

7. Kreativita a iniciativa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

Průřezová témata

Řešení problémů a úkolů.
Deset kroků k úspěchu.
Mám sen - aktivní imaginace.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kritéria hodnocení
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

8. Reálné a zobrazené vzory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se hodnotit reálné a zobrazené vzory
Průřezová témata

Zprávy ze společnosti.
Kdo nás proslavil, vynálezy.
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Kritéria hodnocení
• učí se hodnotit reálné a zobrazené vzory

9. Interpersonální a sociální empatie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně s porozuměním pro potřeby druhých
Průřezová témata

Lidská setkání.
Test slušnosti.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně s porozuměním pro potřeby druhých
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6. ročník

10. Prosociální chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se soucítit s druhými, je vnímavý k sociálním problémům
Průřezová témata

Pomoc, darování, dělení se, spolupráce.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• učí se soucítit s druhými, je vnímavý k sociálním problémům

11. Duchovní rozměr člověka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe náboženství jako první krok k toleranci a porozumění jiným
lidem
Průřezová témata

Lidé a jejich náboženství.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Kritéria hodnocení
• chápe náboženství jako první krok k toleranci a porozumění jiným lidem

12. Asertivní chování
Očekávané výstupy
žák:
• užívá asertivního chování
Průřezová témata

Učivo
Zvládání agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Kritéria hodnocení
• užívá asertivního chování
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7. ročník

7. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 0+1 týdně, P

1. Mezilidské vztahy a komunikace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých a přiměřeně situaci
• aplikuje postoje a způsobilosti rozvíjející mezilidské vztahy
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit
vhodnou otázku

Průřezová témata

otevřená komunikace
• úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby,
• dialog
• komunikace ve ztížených podmínkách
• aktivní naslouchání – cíle, výhody,
zásady, způsob a nácvik aktivního
naslouchání
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
• aplikuje postoje a způsobilosti rozvíjející mezilidské vztahy
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku

2. Důstojnost lidské osoby
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje důstojnost lidské osoby

Průřezová témata

úcta k lidské osobě
lidská práva, zdroje lidských práv,
svoboda, rovnost, potenciality člověka
• pozitivní hodnocení druhých
v obtížných situacích, občanská zralost
• jedinečnost a identita člověka – rozvoj
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání
• morální úsudek
• mravní zásady, radost a optimizmus
v životě
•

• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých a přiměřeně situaci
• objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé
sebevědomí

•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník
Kritéria hodnocení
• respektuje důstojnost lidské osoby
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
• objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

3. Pozitivní hodnocení sebe a druhých
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
• vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí
druhé v běžných podmínkách

Průřezová témata

sebepojetí - sebepoznání,
sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace,
sebeovládání, podpora sebeoceňování
• pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování
pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání,
účinnost pochvaly, připisování pozitivních
vlastností druhým, správná reakce na
pochvalu
• akceptace druhého - zážitek přijetí pro
každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat
reakci druhých
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
• vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách

4. Kreativita a iniciativa,řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• nevyhýbá se řešení osobních problémů
• aplikuje postoje a způsobilosti rozvíjející mezilidské vztahy

Průřezová témata

•
•
•
•

nové stimuly vedoucí k proměně vzájemných vztahů
využítí kreativity při řešení problémů a budování spolupráce
rozvoj pozorovací schopnosti a představivosti
originalita řešení problému

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• nevyhýbá se řešení osobních problémů
• aplikuje postoje a způsobilosti rozvíjející mezilidské vztahy

5. Komunikace citů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích,
dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích

Průřezová témata

identifikace, vyjádření a usměrňování
základních citů
• pocity spokojenosti, radosti, sympatie,
smutku, obav a hněvu
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník
Kritéria hodnocení
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích

6. Interpersonální a sociální empatie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

•

• je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých
možností přispívá k jejich řešení
Průřezová témata

•

pozdrav, otázka
prosba, poděkování, omluva

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
• je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení

7. Asertivita, zvládnutí agresivity a soutěživosti,sebeovládání, řešení konfliktů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá práva
• analyzuje etické aspekty různých životních situací
• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit
vhodnou otázku

Průřezová témata

asertivní chování - přijatelný
kompromis, konstruktivní kritika, přijetí
pochvaly, požádání o laskavost, stížnost,
otázka po důvodu, realizace svých práv,
řešení konfliktu
• obrana před manipulací - asertivní
techniky - manipulace, vysvětlení a nácvik
jednotlivých asertivních technik
• fair play - zdravá soutěživost,
dodržování pravidel hry, asertivita
a prosociálnost v soutěživých situacích,
prosociálnost a sport
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva
• analyzuje etické aspekty různých životních situací
• eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku

8. Prosociální chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích,
dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí
druhé v běžných podmínkách

bída světa
informovanost o situaci zemí třetího
světa
• vztah k menšinám
• využití prosociálnosti v multikulturní
společnosti
•
•
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5.10.1 Etická výchova

7. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
• vyjadřuje city v jednoduchých situacích
• vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách

9. Etické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje i v obtížných sociálních situacích

•
•
•
•
•

Průřezová témata

zdroje etiky
osobní odpovědnos
smysl života
aplikace mravních zásad a hodnot
svědomí a jeho rozvoj

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• spolupracuje i v obtížných sociálních situacích

10. Sexuální zdraví
Očekávané výstupy

Učivo

zodpovědný vztah k sexualitě
mládí - příprava na lásku,nezralé
rodičovství
• sexuální identita
•
•

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
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5.10.1 Etická výchova

7. ročník

11. Rodinný život
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• jednoduchými skutky realizuje tvořivost v rodinných vztazích

generační rozdíly
• syly rodičovské výchovy
• jak vycházet s rodiči
• rodinné klima
• poznání vlastní rodiny a jejích pravidel
• práva a povinnosti v rodině, role
v rodině, formulace nevyslovených pravidel
a očekávání
• hodnota rodiny, zlepšení atmosféry
v rodině
• komunikace v rodině, úcta k členům
rodiny, úcta ke stáří
•

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• jednoduchými skutky realizuje tvořivost v rodinných vztazích

12. Duchovní rozměr člověka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích,
dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

Průřezová témata

obrana proti sektám
• tolerance k lidem s jiným světovým
názorem, informace o různých
světonázorech
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

13. Ekonomické hodnoty
Očekávané výstupy
žák:
• učí se rozumně hospodařit

Učivo

rozumné nakládání s penězi
zájem o otázky národního hospodářství,
vztah mezi ekonomikou a etikou
• rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost
•
•

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.10.1 Etická výchova

7. ročník
Kritéria hodnocení
• učí se rozumně hospodařit

14. Ochrana přírody a životního prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích
• uvědomuje si spoluzodpovědnost za zdravou planetu Zem

•

• vhodně nakládá s druhotnými surovinami a odpadem

Průřezová témata

úcta k životu ve všech jeho formách
citový vztah člověka k přírodě, vnímání
krásy a mnohotvárnosti přírody
• zodpovědnost za životní prostředí
•

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích
• uvědomuje si spoluzodpovědnost za zdravou planetu Zem
• vhodně nakládá s druhotnými surovinami a odpadem

15. Reálné a zobrazené vzory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními
prosociálními vzory
• rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích

Průřezová témata

• pozitivní vzory versus pochybné idoly senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv
reálných vzorů, prosociální vzory ve
veřejném životě, vzory ve vlastní rodině,
vliv zobrazených vzorů a vhodné literární
prameny, smysl autority, vztah k autoritě
• podpora pozitivního působení televize
a medií - nabídka pozitivních vzorů
v médiích, kritický přístup k působení
médií, eliminace vlivu agrese, zvládání
agrese, rozlišování mezi realitou
a pseudorealitou, účinná obrana proti
manipulaci médii, media a volný čas
• já - potenciální vzor pro druhé - smysl
a cíl mého života, postoje, zodpovědný
život, mé schopnosti a společnost, zdravý
způsob života, autonomie a konformita

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
• rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích
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5.10.1 Etická výchova

8. ročník

8. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 0 týdně, P

1. mezilidské vztahy a komunikace
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby
druhých a přiměřeně situaci
• aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy

•

za to můžeš ty
stabilita kolektivu

•
Komunikace

• otevřená komunikace - úrovně komunikace, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených
podmínkách
• aktivní naslouchání - cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik
aktivního naslouchání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
• aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
8. 11. 2016 SMILE verze 3.2.0

489

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Učební osnovy

Verze: 4, Datum: 31. 3. 2016, Platnost: 1.9. 2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.10.1 Etická výchova

8. ročník

2. důstojnost lidské osoby,pozitivní hodnocení sebe
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní
jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
Průřezová témata

Lidská důstojnost

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

3. pozitivní hodnocení druhých
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

- pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro
rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném
životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné
literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě
- podpora pozitivního působení televize a medií – nabídka
pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií,
eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou
a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media
a volný čas

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
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8. ročník
Kritéria hodnocení
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

4. kreativita a iniciativa,řešení problémů a úkolů,přijetí vlastního rozhodnutí
Očekávané výstupy

Učivo
iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální
aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině,
psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství
- iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému,
pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost
- uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost
o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti
v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení

5. komunikace citů
Očekávané výstupy

Učivo
Emoční inteligence
Školní strategie
Klubíčko
Bojové umění slov
Moje práva v mezilidském kontaktu
Povzbuzující slova
O skličujícím ponižování
Školní strategie
Klubíčko
Bojové umění slov
Moje práva v mezilidském kontaktu
Povzbuzující slova
O skličujícím ponižování

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritéria hodnocení
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8. ročník

6. interpersonální a sociální empatie
Očekávané výstupy

Učivo
Lidská setkání.
Test slušnosti.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Kritéria hodnocení

7. asertivita,zvládnutí agresivity a soutěživosti,sebeovládání,řešení konfliktů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním,
neagresivním způsobem obhajuje svá práva
Průřezová témata

Zvládání agresivity a soutěživosti.
Sebeovládání.
Řešení konfliktů.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva

8. reálné a zobrazené vzory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními
prosociálními vzory
Průřezová témata

Vzory v rodině.
Vzory ve veřejném životě.
Vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory

9. prosociální chování v osobních vztazích,pomoc,darování,dělení se,spolupráce,přátelství
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
• je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých
možností přispívá k jejich řešení
Průřezová témata

Uplatnění komplexní prosociálnosti - bída světa, informovanost
o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám.
Prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
• je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
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5.10.1 Etická výchova

8. ročník

10. etické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• analyzuje etické aspekty různých životních situací

Průřezová témata

Zdroje etiky
List vlastního ocenění
Poučení z neúspěchu
Jaký chci dnes být
Veřejné interview
Reklama na sebe

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení
• analyzuje etické aspekty různých životních situací

11. sexuální zdraví
Očekávané výstupy

Učivo
sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na
lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

12. rodinný život
Očekávané výstupy

Učivo
Práva a povinnosti v rodině
Vztahy s ostatními
Odlišnost a jedinečnost každého člena rodiny
Práva a povinnosti v rodině
Vztahy s ostatními
Odlišnost a jedinečnost každého člena rodiny

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

13. duchovní rozměr člověka
Očekávané výstupy

Učivo
- duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem
s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

14. ekonomické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo
Vztah mezi ekonomikou a etikou
Šetrnost, podnikavost
Rozumné nakládání s penězi

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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5.10.1 Etická výchova

8. ročník
Kritéria hodnocení

15. ochrana přírody a životního prostředí
Očekávané výstupy

Učivo
Test ohleduplnosti a úcty k přírodě
Přírodní bohatství a jeho ochrana
Život člověka na planetě Zemi - planetární problémy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Kritéria hodnocení

16. hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a
nevyhýbá se řešení osobních problémů
Průřezová témata

aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kritéria hodnocení
• se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů

9. ročník
Garant předmětu: Mgr. Alois Vodák, 0 týdně, P

1. Důstojnost a identita lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe i druhých
Očekávané výstupy
žák:
• učí se měnit své sebepojetí k lepšímu

Průřezová témata

Učivo
Propojenost a identita
Životopisný dotazník
Sdílení hodnot
Linka hrdosti
Banka mých hodnot
Osobní erb
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kritéria hodnocení
• učí se měnit své sebepojetí k lepšímu
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9. ročník

2. Etické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• uvědomuje si svůj duchovní rozměr

Zdroje etiky
List vlastního ocenění
Poučení z neúspěchu
Jaký chci dnes být
Veřejné interview
Reklama na sebe

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• uvědomuje si svůj duchovní rozměr

3. Umění komunikace, komunikace citů
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se ve schopnosti empatie v mezilidských vztazích

Průřezová témata

Školní strategie
Klubíčko
Bojové umění slov
Moje práva v mezilidském kontaktu
Povzbuzující slova
O skličujícím ponižování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se ve schopnosti empatie v mezilidských vztazích

4. Rodinný život, sexuální zdraví
Očekávané výstupy
žák:
• uvědomuje si svůj vztah k rodině

Učivo
Práva a povinnosti v rodině
Vztahy s ostatními
Odlišnost a jedinečnost každého člena rodiny
Jak navazovat přátelství
" ..... s láskou "
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• uvědomuje si svůj vztah k rodině

5. Ekonomické hodnoty
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• učí se rozumnému nakládání s penězi

Rozumné nakládání s penězi
Vztah mezi ekonomikou a etikou
Šetrnost, podnikavost

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Kritéria hodnocení
• učí se rozumnému nakládání s penězi

6. Ochrana přírody a žvotního prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• projevuje úctu k životu

Test ohleduplnosti a úcty k přírodě
Přírodní bohatství a jeho ochrana
Život člověka na planetě Zemi - planetární problémy

• uvědomuje si spoluzodpovědnost za životní prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Kritéria hodnocení
• projevuje úctu k životu
• uvědomuje si spoluzodpovědnost za životní prostředí

7. Kreativita a iniciativa
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

Řešení problémů a úkolů.
Deset kroků k úspěchu.
Mám sen - aktivní imaginace.
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích

8. Reálné a zobrazené vzory
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• rozlišuje pozitivní vzory od pochybných idolů

Průřezová témata

Vzory v rodině.
Vzory ve veřejném životě.
Vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny.
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritéria hodnocení
• rozlišuje pozitivní vzory od pochybných idolů

9. Interpersonální a sociální empatie
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
Průřezová témata

Lidská setkání.
Test slušnosti.
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Kritéria hodnocení
• analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

10. Prosociální chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory

Uplatnění komplexní prosociálnosti - bída světa, informovanost
o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám.
Prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí.
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9. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritéria hodnocení
• identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory

11. Duchovní rozměr člověka
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• chápe náboženství jako první krok k toleranci a porozumění
jiným lidem
Průřezová témata

Lidé a jejich náboženství.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Kritéria hodnocení
• chápe náboženství jako první krok k toleranci a porozumění jiným lidem

12. Asertivní chování
Očekávané výstupy

Učivo

žák:
• zdokonaluje se ve schopnosti empatie v mezilidských vztazích
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích
Průřezová témata

Zvládání agresivity a soutěživosti.
Sebeovládání.
Řešení konfliktů.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kritéria hodnocení
• zdokonaluje se ve schopnosti empatie v mezilidských vztazích
• rozhoduje se vhodně a uvážlivě v každodenních situacích
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6 Projekty
Název školy

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

Adresa

Promenádní 561, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Platnost

1.9. 2016

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

9

Určen pro:

ČJ:divadlo nás baví

Zaměření projektu – dlouhodobý,skupinový, mezipředmětový pro získávání nových poznatků, vytváření vztahů
k literatuře, estetickému cítění a kultivování osobnosti.
Délka trvání – školní rok – pravidelné návštěvy divadelních představení 1x měsíčně .
Průřezová témata – osobnostní a sociální výchova
multikulturní výchova
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
výchova demokratického občana
environmentální výchova
Předměty: Český jazyk
Občanská výchova
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Dějepis
Dovednosti : Rozvíjení u žáků klíčových kompetence především tvořivost, kooperativní a sociální dovednosti,
samostatnost a odpovědnost, podporování potřeby literárního projevu – četby.
Oborové cíle : spolupráce se žáky, vyhledávání informací, vyplňování pracovních listů, zpracovávaní zadaných
úkolů formou prezentací, aktivní práce s textem

Během školního roku - návštěva divadelních představení, pokus o vyjednání prohlídky divadla
Úkoly:
1. Vypracujeme výčet lidí "kolem divadla ", napíšeme, co který člověk má na starosti / na závěr můžeme
porovnat s knížkou Karla Čapka: Jak se dělá divadlo
2. Ke všem profesím nakreslíme piktogramy
3. Vytvoříme textový i obrazový dokument, jak se máme do divadla oblékat, jak se máme chovat
4. Vyhledávání odpovědí k doplňujícím otázkám o divadle
5.Co víme o Národním divadle
6.Co víme o divadle, které navštěvujeme
7. Pokusíme se zdramatizovat text
8. Vytvoříme krátké představení pro spolužáky
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7 Evaluace vzdělávacího programu
Název školy

Základní škola, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

Adresa

Promenádní 561, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Platnost

1.9. 2016

Název RVP

RVP ZV Základní vzdělávání

Dosažené vzdělání

Základní vzdělání
Délka studia v letech:

9

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
2. Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo
kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po
projednání v pedagogické radě.
4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní
hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné
klasifikace.
9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných
školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost
a pedagogický takt vůči žákovi.
12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní
učitelé po vzájemné dohodě.
14. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně
náročně.
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15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební
výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 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. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.
16. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.
17. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně
a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě.
18. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu
při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se
po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém
zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se
neklasifikují.
19. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených
rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 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.
20. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to
tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
21. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to
tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.
V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
22. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních
dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka
v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
23. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo
nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval;
tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných
zdravotních důvodů.
24. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo
nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho
dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
25. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák
dosáhl stanovených cílů vzdělávání. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka,
jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení se zpracuje k pololetí.

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními
učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
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2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy
během klasifikačního období.
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením
k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.
2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví,
žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.
5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem
stanovených kritérií

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však
nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
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kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení společenských a přírodních jevů a
zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy
mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje
osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle
menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,
při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní
a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je
zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí
nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků
a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí
hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho
logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev
má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém
projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák
s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho
dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi
závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický
projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede
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samostatně studovat.

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních
osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově,
samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce;
dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje
laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně
tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné
nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin,
materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla
obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí
učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb
a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní
práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně
využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být
částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické
poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech,
dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze
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a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani
s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech,
dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti
si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá
na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě
laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova , tělesná výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem
klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče
o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi
úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky
působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky
aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim
aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů,
které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší
nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových
úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti
v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti
a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem
o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly
řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou
snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
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Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný
a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem
o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
3.2 Stupně hodnocení chování
(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení
stupni:
a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného
přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně
závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje
výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku
ředitele školy dopouští dalších přestupků.

4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména
těmito metodami, formami a prostředky :
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) ,didaktickými
testy,
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
- analýzou různých činností žáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí,
z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního
období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.
Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem
třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při
diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení
okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do
7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména
prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá
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i sebehodnocení žáka.
4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou
dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou
žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy
doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě
dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento
klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
7. Vyučující zajistí zapsání známek také do katalogového listu žáka a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou
zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho
pracovní aktivitě a činnosti ve škole.Rovněž údaje zapíše do programu „Bakalař“.
8. 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 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.
9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden
týden,
- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací,
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí,
učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné,
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití
učiva,
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.
10. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením
psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání
podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické
radě.

7 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

7.1 Komisionální zkouška
1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky.
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, jmenuje komisi mšmt.
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného
předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující
daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise
hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí
výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení
na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu
odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
6. 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.
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá
žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

7.2 Opravná zkouška

1. Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném
stupni základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných
zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové
pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou
komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných
důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího
školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném
pololetí.
5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ………
zůstává nedostatečný

8 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení,
hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové
ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
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3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel
a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu
hodnocení a klasifikace žáka.
5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem
se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu
stavu.
9.Autoevaluace
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