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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2. 1. Úplnost a velikost školy
Základní škola praktická je součástí Dětského domova se školou v Jiříkově, je úplná s 1. – 9.
postupným ročníkem, maximální kapacita je 78 žáků. Počet tříd se mění podle počtu žáků ve
škole v závislosti na zařazování dětí do DDŠ z DDÚ Liberec, žáky školy jsou pouze děti
z DDŠ Jiříkov.

2. 2. Vybavení školy
Třídy jsou vybaveny nastavitelnými lavicemi a židlemi, novými tabulemi a speciálním
osvětlením dle nejnovějších předpisů pro osvětlení školní třídy. Interiéry tříd a chodeb jsou
vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků školy, diplomy a poháry svědčí o dobrých výsledcích,
kterých dosahovaly naše děti na různých soutěžích. Žáci používají dvě pracovny / dílny/,
v kterých probíhá výuka pracovního vyučování i zájmová činnost, počítačovou učebnu / 10
PC/, vlastní jídelnu, malou tělocvičnu, WC a sprchy, vše podle nových hygienických norem.
Škola je spojena proskleným tunelem s budovou DDŠ, kde je k dispozici dílna na šití,
keramická dílna, herna na stolní tenis, velmi dobře vybavená posilovna a kvalitně ozvučený
kinosál. Za budovou školy a DDŠ je malé hřiště s umělou trávou, běžecká dráha s umělým
povrchem a kvalitní doskočiště. V okolí školy je malé travnaté hřiště a antukové kurty pro
míčové hry. Vzdělávání žáků je zabezpečeno odpovídajícími podmínkami podle platných
bezpečnostních předpisů.

2. 3. Pedagogický sbor / asistent pedagoga/
Pedagogický sbor je tvořen třídními učiteli jednotlivých tříd, učitelem bez třídnictví,
který se specializuje především na předmět pracovní vyučování, dvěma asistenty pedagoga,
ředitelem školy a zástupcem ředitele pro ZŠ. Ve škole pracuje metodička sociálně
4

patologických jevů. Většina učitelů si dokončuje vysokoškolské vzdělání, zaměřené na
speciální pedagogiku. Všichni učitelé absolvovali kurzy PC a museli projít i psychologickým
vyšetřením na základě zákona 109/2002 Sb., které jsou v našem zařízení povinné.

2. 4. Charakteristika žáků
Žáci jsou v rámci povinné školní docházky vzděláváni na Základní škole praktické Jiříkov,
která je součástí DDŠ. Ve škole se vzdělávají žáci zdravotně postižení ( lehké mentální
postižení v kombinaci s poruchami chování) i žáci se sociálním znevýhodněním ( a/ rodinné
prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroženi sociálně patologickými jevy, b/
nařízená ústavní výchova). Po ukončení povinné školní docházky je žák podle § 13 odst. 6
zákona 109/2002 Sb. přemístěn do výchovného ústavu, kde pokračuje v přípravě na výkon
povolání nebo zůstává v DDŠ a na povolání se připravuje studiem na některém z „ civilních“
učilišť v okolních městech. Základní školu praktickou navštěvují děti z DDŠ Jiříkov.

2. 5. Spolupráce školy a její aktivity
Činnost a spolupráce Základní školy praktické Jiříkov je specifická v tom, že do výuky jsou
zařazovány děti z DDÚ v Liberci. Škola využívá nejvíce služeb etopeda, který pomáhá při
řešení konfliktních situací, spolupracuje s dětským psychiatrem, s policií, s odbory sociálních
věcí a odbory péče o dítě příslušných měst, kde mají děti svá trvalá bydliště, s lékařkou, která
pracuje přímo v Jiříkově. Škola dále spolupracuje s Úřadem práce v Rumburku, s odbornými
učilišti (exkurze), kam mohou naši žáci nastoupit po ukončení povinné školní docházky, po
odborně pedagogické stránce spolupracuje škola se školskými poradenskými zařízeními
(Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum – SPC pro žáky
s mentálním postižením).
Spolupráce s rodiči - rodiče se mohou informovat o dění ve škole kdykoli telefonicky, při
předem sjednaných návštěvách a v rámci konzultačních hodin u výchovného poradce. Rovněž
se mohou s dotazy a podněty obracet i přímo na vedení školy. Školu mohou navštívit i při
všech sportovních akcích a dětských vystoupeních. V průběhu školního roku by mělo dojít
k výraznému rozšíření webových stránek školy a tím i možnosti rodičů čerpat informace po
internetu. Třídní schůzky se konají pravidelně 3x ročně. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá
výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání a přijímací řízení, pro
zájemce i individuální konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru.Ve
škole je ustavena Rada školy, ve které mají rodiče svého voleného zástupce.
Každoroční akce školy - v rámci protidrogové prevence probíhají každoročně v 6.-9. třídách
přednášky na téma nebezpečí kouření, používání drog a jiných návykových látek. Škola se
pravidelně zúčastňuje soutěží pracovních dovedností v rámci bývalého okresu Děčín( Zlaté
kladívko a Zlatá nitka), SHM – atletický čtyřboj, turnajů v malé kopané a florbalu. Na závěr
školního roku naše Základní škola praktická pořádá branný závod všech základních škol
praktických a speciálních okresu Děčín. V rámci naší školy probíhají každoročně různé
sportovní akce (stolní tenis, turnaj v nohejbalu, kopaná a hokej mezi učiteli a žáky..).
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3. 1. Zaměření školy
Na co se chceme zaměřit.
Na rozvoj a poskytování vědomostí a praktických dovedností potřebných k uplatnění žáků
v praktickém životě.
Na osvojování co nejvíce poznatků a dovedností potřebných pro další vzdělávání.
Na rozvoj psychických a fyzických schopností potřebných pro uplatnění v pracovních
činnostech.
Na úspěšné zapojení žáků do společnosti, vést ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, ke
kultivovanému společenskému chování a na rozvíjení komunikačních schopností.
Co budeme podporovat
Diferencovaným přístupem k žákům všestranně rozvíjet osobnost každého jedince.
Co bude našimi prioritami
Společné zapojení školy, učitelů, rodičů a žáků i jejích absolventů do veřejného života.
Integrace všech žáků s různým zdravotním postižením. Fungující a profesionální spolupráce
s odborníky - především pokračování ve vzdělávání v odborných učilištích a praktické škole
s následným uplatněním na trhu práce.

3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie
Cílem výchovně vzdělávacích strategií, činností a aktivit školy je vychovat zdravě
sebevědomého žáka, který dokáže:
Uvědomit si své potřeby a pocity a umí je vyjádřit.
Přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí.
Vyjádřit a zdůvodnit svoje názory.
Smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti.
Pečovat o své psychické, fyzické i emocionální zdraví.
Vytvořit si pozitivní vztah k práci, který přispěje k vytvoření životní a profesní orientace a
k uplatnění v dalším životě.
Najít místo a svou roli ve společnosti a vytvořit si představy o vlastní budoucnosti.
Vědomě používat, tzv. životní dovednosti.
K tomuto cíli chceme dojít vytvořením prostředí školy jako centra setkávání a živé diskuse
mezi žáky, žáků s pedagogy i s širokou veřejností, aplikací moderních, interaktivních a
tvořivých metod práce a otevřenou spoluprací s pedagogickou i nepedagogickou veřejností.
První stupeň – vzhledem k mentálnímu postižení žáků uplatňovat individuální přístup,
respektovat možnosti a zvláštnosti žáků a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jejich
osobnosti. V tomto období je hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl
práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Vést
žáky k určité míře odpovědnosti za výsledky školní práce a za jejich vlastní chování a
jednání. Stimulovat žáky k pozitivnímu vztahu k učení a k získávání nových poznatků.
Druhý stupeň – základní vzdělávání zaměřit na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a
návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního
uplatnění. Důraz je kladen na vytváření praktických a sociálních dovedností a za podpory
speciálně vzdělávacích metod dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Pro
vzdělávání vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru a
6

takové pracovní klima, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se případných neúspěchů a
v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání..

3. 3. Klíčové kompetence
Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro
další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Vzhledem ke
specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižením je kladen důraz především na
klíčové kompetence pracovní, sociální a personální a komunikativní.
K1 - Kompetence k učení -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení.
Naučit žáky:
a) využívat naučené metody, způsoby učení, včetně mnemotechnických pomůcek a jiné
pomocné techniky
b) pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
c) vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
d) chápat obecně používané termíny, znaky a symboly
e) uvědomovat si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
K2 - Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému
uvažování a k řešení problémů.
Naučit žáky:
a) vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat vhodné způsoby řešení
b) samostatně řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní
překážky
K3 - Kompetence komunikativní- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci.
Naučit žáky:
a) vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu a umět vést dialog
b) rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat
c) využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům,
záznamům a obrazovým materiálům
d) využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
e) zvládat jednoduchou formu písemné komunikace
f) vyjadřovat své názory a postoje a umět vhodnou formou obhájit svůj názor
g) mít pozitivní vztah k mateřskému jazyku, uvědomovat si význam řečových schopností,
myšlení, emocionálního a estetického vnímání
K4 - Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
Naučit žáky:
a) posilovat své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
b) mít povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
c) respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu
společné práce
d) navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snažit se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
e) posilovat sociální chování a sebeovládání a být vnímavý k potřebám postižených lidí
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K5 - Kompetence občanské – připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné,
svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.
Naučit žáky:
a) znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití
b) chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně
životního prostředí
c) dokázat se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy
K6 - Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o
vlastní životní a profesní orientaci.
Naučit žáky:
a) zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřovat své komunikační
schopnosti při kolektivní práci
b) dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí
a společenských hodnot a uplatňovat je při pracovních činnostech
c) schopnosti pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení, pozitivnímu
vztahu k manuálním činnostem
d) reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních
e) znát náplň konkrétních pracovních činností běžných profesí a vytvoření si představy
o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění

3. 4. Začlenění průřezových témat
Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí,
dovedností a schopností, ale především k rozvoji osobnosti žáků s lehkým mentálním
postižením.
Uplatnění jednotlivých průřezových témat ve vyučovacích předmětech je uvedeno podle
ročníků v následujících tabulkách.
Zkratky vyučovacích předmětů:
Čj
Aj
M
I
Prv
Vl
D
Ov
P
Z
F
Ch
Hv
Vv
Tv
Vz

-

český jazyk
anglický jazyk
matematika
informatika
prvouka
vlastivěda
dějepis
občanská výchova
přírodopis
zeměpis
fyzika
chemie
hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova
výchova ke zdraví
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Pv
PnP
Přv

-

pracovní vyučování
práce na PC
přírodověda

Průřezová témata

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Čj,Tv,Vv

Tv,Pv,Vv,Prv

Tv,Pv,Vv,Čj,

Tv,Pv,Vv,Čj,
Tv
Tv,Pv

Tv,Pv,Vv,Čj
Tv
Tv,Pv

Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí

Tv

Tv

Tv

Seberegulece a sebeorganizace

Tv

Tv

Tv

Kreativita

Tv,Pv,Vv,Hv

Tv,Pv,Vv,Hv

Prv
Tv,Pv,Vv,Hv

Tv,Pv,Vv,Hv

Tv,Pv,Vv,Hv

Poznávací schopnosti

Čj,Pr,M,

Čj,Pr

Čj,Pr

M,Čj,Vl,

M,Čj

Mezilidské vztahy
Komunikace

Tv,Prv
Tv,Čj,

Tv,Pr
Tv,Čj,

Tv,Pr
Tv,Pv,Čj,Pr,

Spolupráce a soutěživost

Pv,Vv,Čj,M,

Pv,Vv,Čj,M,

Pv,Vv,Čj,

Tv,Vl
Tv,Pv,Čj,
M, Pv,Vv,M,Čj

Tv
Tv,Pv,Čj,Vl
M, Pv,Vv,M,Čj

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

M,

M,

M,Přv
Vl,Přv

M,Přv
Vl,Přv

Vl,

Vl,
Vl

Psychohygiena

Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokrat.občana
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
Kulturní rozdíly

Tv,Pv,

Tv,Pv,

Tv,Pv,Hv

Tv,Pv,Hv,Vl

Tv,Pv,Hv,Vl

Lidské vztahy

Tv

Tv

Tv

Tv,Vl

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv,Vl

Pv,
Pv,

Pv,
Pv,

Pv,
Pv,

Pv, Vl,
Pv,Vl

Pv,Vl
Pv,Vl

Tv,Pv,Prv
Tv,Pv,Prv

Tv,Pv,Prv
Tv,Pv,Prv

Tv,Pv,Prv
Tv,Pv,Prv

Tv,Pv,Vl,Přv
Tv,Pv,Přv,Vl

Tv,Pv,Vl,Přv
Tv,Pv,Vl,Přv

Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Enviromentální 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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Fungování a vliv médií ve společnosti

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tvorba mediálního sdělení

Průřezová témata

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Čj
Tv,
Tv,
Pv,

Ov
Ov,Tv
Tv,
Ov,Pv
Ov,Čj
Ov,F
Ov,Tv
Ov,Tv,Pv,Čj
Ov,Tv,Pv,Čj

Ov,D
Ov,Vz,
Vz,
Ov,Vz,Pv
Ov,Vz
Ov,Vz
Ov,Tv,Pv,Čj,
Ov,Tv,Pv,Čj

Ch
Ov,Vz,Čj
Ov,Vz
Ov,Vz,Pv
Vz,Čj
Ov
Ov,Vz,Čj
Ov,Tv,Pv,Čj
Ov,Tv,Pv,F

Osobnostní a sociální výchova 6.1
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulece a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita

Spolupráce a soutěživost

Čj
Tv
Tv,Pv,Čj
Tv,Pv,Čj,

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Tv

Ov,Tv,Čj
Ov,D

Ov,Vz,Čj
Ov,D,Vz,F

Ov,Vz,Čj
Ov,D,Vz

Vv,Pv
Vv,Pv

Vv,Pv
Vv,Pv

Vv,Pv
Vv,Pv

D, Vv,Pv,Ch
D Vv,Pv

Poznávací schopnosti
Mezilidské vztahy
Komunikace

Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokrat.občana

6.2

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů
v politickém životě

D

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Vv

Vv

Vv

D, Vv

Vv
Hv
Hv,Vv,Čj,

Vv,Aj,Čj
Hv,Aj,F
Hv,Vv,Aj

Vv,Hv,Aj
Hv,Aj,F
Hv,Vv,Aj,F

Ov,Vv,Hv,Aj,P
Ov,Hv,Aj
Ov,Hv,Vv,Aj

Hv,Vv
Vv,Čj
Hv,Vv

Hv,Vv,
Ov,Vv
Ov
Hv,Vv

Ov,D,Hv,Vv,Čj
Ov,Vz,Vv,Čj
Ov
Ov,D,Hv,Vv

Ov,D, Hv,Vv,Čj
Ov,D,Vz,Vv,Čj
Ov
Ov,D,Hv,Vv,Čj

Pv
P

Pv
P

Pv,P

Pv,P
F,P

Tv,Vv,Pv,Čj
Tv,Vv,Pv,P

Tv,Pv,Pv,F
Tv,Vv,Pv,F,P

Tv,Vv,Pv
Tv,Pv,Vv,F

Ov,Tv,Vv,Pv,Ch,P
Ov,Tv,Pv,Vv,F,Ch,P

P,Čj

P

F,P,Čj

P,Čj

Hv,Tv
Tv,Pv
Čj

Hv,Tv,F
Vz,Tv,Pv
Čj

Hv,Tv,F
Vz,Tv,Pv
Čj

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech 6.3
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Multikulturní výchova

6.4

Kulturní rozdíly
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Enviromentální výchova

6.5

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova

6.6

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality

Hv,Tv,Čj
Fungování a vliv médií ve společnosti Tv,Pv
Tvorba mediálního sdělení
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4. UČEBNÍ PLÁN
4. 1. 1.STUPEŇ
Základní škola Jiříkov, Čapkova 5
RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN – ZŠP (ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ)
1. STUPEŇ
Vzdělávací
oblast
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační
komunikační
technologie

Člověk a jeho
svět

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce
Disponibilní
časová dotace
Celková povinná
časová dotace

Předmět

1.
2.
3.
4.
5.
celkem Celkem
ročník ročník ročník ročník ročník

Český jazyk

7

7

7

7

7

35

35

Anglický jazyk

-

-

-

-

-

-

-

Matematika

5

5

5

Práce na PC

-

-

-

-

1

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

Pracovní vyuč.

3

3

9

-

-

2

3

4

118

22

22

23

25

26

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova

4+1D 4+1D 23+2D

2 + 2D 2 + 2D 1 + 3D

25

1

1

14

14

10

10

15

15

11
11+7D

18

9D
118

Poznámky k rámcově učebnímu plánu:
Matematika – ve 4. a 5. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové
dotace.
Člověk a svět práce – vyučovací předmět Pracovní vyučování je posíleno z disponibilní
časové dotace ve 3. a ve 4. ročníku a o dvě hodiny a v 5. ročníku o tři hodiny.
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4. 2.

2.STUPEŇ

Základní škola Jiříkov, Čapkova 5
RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN – ZŠP (ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ)
2. STUPEŇ
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost

Předmět

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

Český jazyk

6

5+1D

5

4+1D

celkem
20
24+2D

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

26

Anglický
jazyk

1

1

1

1

Matematika

5 +1D

5+1D

5+1D

5+1D

20+4D

24

Informatika

1

1

1

1

4

4

Dějepis

1

1

1

1

4

Občanská
výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

-

1

1

1

3

Chemie

-

-

-

1

1

Přírodopis

1+1D

1+1D

1+1D

1

4+3D

Zeměpis

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

-

-

1

1

2

5+1D

5

5+1D

5+1D

20+3D

12

3

3

3

3

12 D

122

30

30

31

31

4

8

12
+3D

Člověk a příroda

Umění a kultura

Celkem

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Výchova ke
zdraví
Pracovní
vyučování

Disponibilní
časová dotace
Celková povinná
časová dotace

15

8

14

23

122

Poznámky k učebnímu plánu:

Český jazyk - v 7. a 9. roč. je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace
Matematika - v 6., 7., 8. a 9. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace
Člověk a příroda – vyučovací předmět Přírodopis v 6., 7. a 8. roč. je předmět posílen o jednu
hodinu z disponibilní časové dotace.
Člověk a svět práce – vyučovací předmět Pracovní vyučování je posílen o jednu hodinu
z disponibilní časové dotace v 6., 8. a 9. ročníku a o jednu hodinu.
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5. UČEBNÍ OSNOVY
5. 1. Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vzdělávací oblasti
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech
Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je rozdělena na naší škole do těchto
oborů s uvedenou časovou dotací:
1. stupeň
Učební plán

Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací obory

Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

7

7

7

7

7

--

--

--

--

--

disponibilní
hodina

časová
dotace

35

35

disponibilní
hodina

časová
dotace

24 +2D

26

2. stupeň
Vzdělávací
oblasti
Jazyk a
jazyková
komunikace

Vzdělávací
obory

Učební plán
6.
roč.

7. roč. 8. roč.

9.
roč.

Český jazyk a
literatura

6

5+1D

5

4+1D

Cizí jazyk –
Anglický jazyk

1

1

1

1

4

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět český jazyk a literatura má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu. Prolíná všemi ročníky a na prvním stupni je mu věnována největší časová dotace. Na
druhém stupni je posílen z disponibilní dotace o dvě hodiny.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu i učebnu, kde je
umístěna žákovská knihovna školy.
Během vyučovacích hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné učební pomůcky.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk:
- rozvíjí smyslové a citové vnímání, vyjadřovací schopnosti, čtení s porozuměním, práci
s literárním textem a psaní
- zdůrazňuje správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka
- vede k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání
a chápání různých jazykových sdělení - učí správnému a srozumitelnému vyjadřování,
správné technice psaní
- seznamuje žáky prostřednictvím četby se základními literárními formami, učí je
rozlišovat představy od skutečnosti
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- umožňuje pochopení role v různých komunikačních situacích
- učí orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
- zaměřuje se na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na
odpovídající reprodukci přečteného textu
- směřuje k poznávání různých druhů literárních žánrů, k formulování hlavní myšlenky,
charakteristice hlavních postav příběhů
- podporuje vnímání literatury jako zdroje poznávání a prožitků
- umožňuje rozvoj paměťových schopností (lidová slovesnost, poezie, recitace)
- učí využívat různé zdroje informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, internet)
pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání
Formy a metody práce:
- frontální výuka s demonstračními tabulemi, skupinové vyučování, diskuze, výklad, práce s
textem, samostatná práce, práce s učebnicí a pracovním sešitem
- soutěže, dramatizace, dotazníky, testy, videoprogramy, PC –textový editor, e-mail, internet,
- výukové programy
- krátkodobé projekty, hry, cvičení, modelové situace
- besedy, dialogy, verbální i neverbální vyjadřování (mimika, výraz tváře, gestikulace)
- využití mluvnických pravidel, encyklopedií, časopisů, mimočítankové četby
- výtvarné činnosti - vyjádření čtenářského zážitku
- využití žákovské knihovny
Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter a je
členěn do složek:
Komunikační, řečová a slohová výchova
Jazyková výchova a psaní
Literární výchova
Tento vyučovací předmět zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového
vnímání, čtení s porozuměním, vyjadřovacích schopností, práce s literárním textem. Rozvíjí u
žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí
vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je.
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná
Komunikační, řečová a slohová výchova vede žáky k rozvíjení slovní zásoby,
řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových
sdělení. Zásadním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, číst
s porozuměním, osvojit si správnou techniku psaní, umět napsat krátká sdělení.
Jazyková výchova a psaní se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho
mluvené i písemné podobě, aktivního zvládnutí základních gramatických a syntaktických jevů
českého jazyka. Samostatná část Psaní je realizována na prvním stupni jako součást této
složky.
Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a
návyků a na reprodukování přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se
základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k popisu všech zásadních postupů, které povedou
k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Kompetence k učení
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a) žák využívá vhodné naučené metody a způsoby učení včetně mnemotechnických pomůcek,
počítačových programů a jiných pomocných materiálů, vybírá a využívá vhodné způsoby a
metody pro efektivní učení, propojovat získané poznatky do širších celků, nalézat souvislosti
Učitel:
předkládá žákům různé způsoby učení, správné techniky čtení a psaní
zařazuje používání všech dostupných pomůcek, které napomáhají zapamatování
b) žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami, vyhledává
informace v učebnicích, časopisech, encyklopediích, literatuře, na internetu
Učitel:
používá vhodné učební pomůcky (encyklopedie, tabule gramatických přehledů, počítačové
programy) a audiovizuální techniku
předkládá přehled obsahu učiva, vede žáky k orientaci v předmětu a k samostatné práci
s učebními pomůckami
c) žák dokáže vyhledat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného
využívat informace v praktickém životě,
Učitel:
předkládá dostatek informačních zdrojů a textů různého zaměření
zadává samostatnou práci k vyhledávání informací a orientaci v textech
zařazuje konkrétní situace k praktickému využívání získaných dovedností
d) žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
Učitel:
seznamuje žáky se základními termíny
ověřuje správnost pochopení a užití naučených termínů (symbolů, pouček, znaků a pravidel)
e) žák umí pracovat soustředěně, individuálně i ve skupině
Učitel:
zadává práci použitelnou ve skupinách, zařazuje do vyučovacích hodin didaktické hry,
přispívá k přirozenému rozvoji žáka nenáročnou, zajímavou a hlavně zábavnou formou
d) žák rozpozná vlastní pokrok v získaných vědomostech, nachází souvislosti mezi vzděláním
a možnostmi pracovního uplatnění
Učitel:
chválí a motivuje pro další pokrok
předkládá praktické uplatnění
Kompetence k řešení problémů
a) žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
Učitel:
vede žáky k rozpoznání a popsání problémových situací z jejich bezprostředního okolí
vede žáky k zamyšlení nad problémovou situací
předkládá modelové situace řešení problémů
využívá literární texty jak předlohu k řešení problémů
zařazuje konkrétní problémové situace, při jejichž řešení žák využije vlastní zkušenosti
b) žák řeší samostatně běžné situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní
překážky
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Učitel:
předkládá různé možnosti řešení problémů
pomáhá žákům rozhodnout se pro jedno z řešení
pomáhá žákům shromáždit argumenty, kterými zdůvodní své rozhodnutí
c) zajímat se o celospolečenské a globální problémy
Učitel:
seznamuje žáky s informacemi z domova i ze světa
předkládá přiměřené množství informačních zdrojů
zadává vyhledávání informací, které se týkají důležitých událostí probíhajících v našem
městě, státě i v zahraničí

Kompetence komunikativní
a) žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
Učitel:
zařazuje cvičení souvislých jazykových projevů pro vystupování na veřejnosti a ke
kultivovanému projevu v běžných situacích
zařazuje rozhovory žáků ve dvojicích pro dorozumívání v běžných komunikačních situacích,
ke sdělování názorů
stanoví pravidla pro vedení dialogu
předkládá témata k dialogu v rámci třídního kolektivu formou besed
b) žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na ně reaguje
Učitel:
ověřuje správnost obsahu sdělení jednotlivými žáky
podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení
c) žák využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným
textům, záznamům, obrazovým materiálům
Učitel:
předkládá přiměřené množství informačních zdrojů
zadává vyhledávání informací, které se týkají důležitých událostí probíhajících v našem
městě, v místních novinách
učí žáky pořizovat přehledné záznamy do školních sešitů
učí žáky pracovat s obrazovým materiálem
d) žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
Učitel:
zařazuje cvičení základních forem písemného společenského styku
učí žáky vyjadřovat se písemnou formou spisovného jazyka
e) žák vyjadřuje své názory a postoje, umí vhodnou formou obhájit svůj názor
Učitel:
vytváří ve třídě atmosféru důvěry, vytváří u žáků pocit bezpečí
učí žáky dovednosti zformulovat názor a vyjádřit ho vhodnou formou před ostatními
učí žáky naslouchat jiným názorům, porovnávat různé názory, vhodnou formou obhajovat
vlastní názor
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f) žák má pozitivní vztah k mateřskému jazyku, uvědomuje si význam řečových schopností,
myšlení, emocionálního a estetického vnímání
Učitel:
probouzí u žáků zájem o poznávání knih poslechem a četbou nejrůznějších literárních žánrů
odpovídajících jejich schopnostem
rozvíjí řečové schopnosti a estetické vnímání literárních děl jejich dramatizací a přednesem
vede žáky k četbě knih ze školní i městské knihovny
navštěvuje se žáky divadelní představení a vede žáky k vystupování na školních akademiích

5. 1. 1 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tematických
okruhů:
Komunikační, řečová a slohová výchova
Jazyková výchova a psaní
Literární výchova

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje postoje a činy, utváření otevřené atmosféry,
chápaní demokratických vztahů, přijímání zodpovědnosti za své postoje a činy, zainteresování
na zájmu sociální skupiny, poznávání lidí podle příběhů, posuzování lidí podle jejich
charakterů, demokratické zásady v dílech spisovatelů
EV - poznávání přírody a vytváření kladného vztahu k přírodě prostřednictvím jazykových
výrazových prvků v literatuře (lidová slovesnost, poezie - rozvoj citového vnímání, próza člověk a příroda, dobrodružství v přírodě), ochrana přírody a kulturních památek, literatura
jako součást kulturního a přírodního dědictví
OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, dovednosti pro učení, formování volních a charakterových vlastností, zdravého
a vyrovnaného sebepojetí, cvičení sebekontroly, sebeovládání, rozvíjení sociálních
dovedností, hledání pomoci při potížích, rozvoj nápaditosti, originality, schopnosti vidět věci
a vztahy z různých pohledů, cvičení pozorování a empatického - aktivního naslouchání,
rozvíjení komunikačních dovedností, dovednosti pro sdělování slovní i mimoslovní
komunikace v různých situacích (vedení dialogu, jeho pravidla, řešení konfliktu,
vysvětlování, řeč těla), otevřená a pozitivní komunikace, nácvik práce ve skupině formulovat a přiměřeně prosazovat svůj názor, přijímat a tolerovat názory druhých, pomáhat a
umět pomoc přijmout
MDV - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, hodnocení výrazových
prostředků (výběr slov a záběrů), rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a
společensky významných, vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce,
rodiny, společnosti), vliv na uspořádání dne, na postoje a chování lidí, práce s tiskem,
internetem a dalšími médii - vyhledávání, třídění a posuzování informací
MKV - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem lidí, hledání výhod v odlišnostech – respekt,
vzájemná tolerance, podpora, pomoc, uplatňování principu slušného chování, lidská
solidarita, poznávání vlastního kulturního zázemí, respektování kultury různých etnik, žijících
v naší společnosti, význam seznámení se s cizím jazykem – dorozumění mezi lidmi různých
národností
EGS - rozvíjení zájmů o život dětí v sousedních státech a ostatních zemích Evropy a světa,
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy, jazyková příbuznost (slovenština, polština)
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poznávání příběhů, zážitků a zkušeností z Evropy a světa – mezinárodní setkávání,
vystupování našich umělců a sportovců v zahraničí a zahraničních u nás
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Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 1.

Tematický okruh Komunikační, řečová a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Žák by měl:.
Dbát na správnou výslovnost, tempo
řeči a pravidelné dýchání.
Rozumět pokynům přiměřené
složitosti a používat je.
Poznat a přečíst písmena, slabiky,
slova.
Naučit se základní komunikační
pravidla

Žák by měl:
- rozvíjet zrakové a sluchové vnímání
- číst obrázky zleva doprava, orientovat se na řádku, stránce
- poznat a číst písmena a, e, i, o, u, y, l, m, t, s, v, j
- rozlišovat dálku samohlásek
- poznat a přečíst velké a malé písmeno psací i tiskací
- spojovat písmena v otevřené slabiky a slova
- tvořit jednoduché věty a opakovat je
- umět pozdravit, poprosit, poděkovat

Učivo
- čtení – vyvozování hlásek, písmen
- naslouchání – koncentrace
pozornosti
- mluvený projev – náprava vadné
výslovnosti

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení ( rozvoj
zapamatování, opakování učiva,
poznávání)
Hv, Prv
Tv

Tematický okruh Jazyková výchova a psaní
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Naučit se správně používat tužku,
správně sedět u psaní.
Rozpoznat psací samohlásky krátké a
dlouhé, poznat souhlásky mM, lL,
vV, tT, jJ, sS.
Opsat a přepsat písmena, slabiky a
dvojslabičná slova.
Podle schopností napsat správně
tvary písmen

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- rozvíjet psychomotorické schopnosti, jemnou motoriku a
pohybovou koordinaci
- zvládat psaní malých písmen, která se naučil číst
- psát ta velká písmena, která se podobají malým
- procvičovat naučená písmena ve slabikách
- umět napsat písmena podle diktátu

-rozvoj jemné motoriky
- psaní – psaní písmen, slabik, číslic
i podle nápovědy
- opis psacího písma

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení (rozvoj
zapamatování, poznávání)
Prv, M, Hv, Pv

Tematický okruh Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
Dokázat se koncentrovat na poslech
jednoduché říkanky a básničky.
Pamatovat si a reprodukovat
jednoduché říkanky a básničky.

Žák by měl:
- přednášet krátké říkanky a básničky
- reprodukovat jednoduchý text svými slovy
- předvádět postavu dramatizovaného příběhu

- poslech
- přednes

Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopnosti poznávání
Hv, Tv, Pv

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 2.

Tematický okruh Komunikační, řečová a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Dbát na správnou výslovnost, tempo
řeči a pravidelné dýchání.
Rozumět pokynům přiměřené
složitosti.
Číst s porozuměním jednoduché
krátké texty.
Naučit se základní komunikační
pravidla
Dbát na správnou výslovnost

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- mít základní představu o správné výslovnosti, tempu řeči a
pravidelném dýchání
- vnímat a chápat pokyny přiměřené složitosti a používat je
- umět číst jednoduché texty
- používat správně základní komunikační pravidla
(pozdravit, poděkovat, omluvit se, požádat)
- přednášet jednoduché básničky
- umět zahrát roli v dramatizaci

- čtení všech písmen abecedy
- mluvený projev – vypravování,
popis
- základní komunikační pravidla
- recitace, přednes
- dramatizace

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení ( rozvoj
zapamatování, opakování učiva,
poznávání)
Hv, Prv
Tv

Tematický okruh Jazyková výchova a psaní
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Zvládat základní hygienické návyky
spojené s držením psacího náčiní.
Psát písmena a číslice – dodržovat
správné tvary.
Spojovat slabiky a slova.
Převádět slova z mluvené podoby do
psané (diktát).

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět správně používat psací náčiní
- umět správně napsat všechna malá a některá velká
písmena
- dbát na úpravu psaného projevu
- umět přečíst věty psané tiskem i psacím písmem
- umět psát slabiky a slova podle diktátu

- psaní
- opis písmen, slabik, slov i vět
podle předlohy
- psaní písmen, slabik, slov podle
diktátu
- dodržovat úpravu psacího projevu
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopnosti poznávání
Hv, Tv, Pv
Mat

Zvládat opis a přepis krátkých vět.
Psát na začátku věty a ve vlastních
jménech velké písmeno

Tematický okruh Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Pamatovat si a reprodukovat krátké
básničky a říkanky.
Dokázat koncentrovat se na poslech
pohádky a krátkého příběhu.
Reprodukovat krátký text podle otázek a
obrázků.

Žák by měl:
- přednášet krátké říkanky a básničky
- reprodukovat jednoduchý text svými slovy
- předvádět postavu dramatizovaného příběhu
- navštívit dětské divadelní představení a vyprávět, co
viděl
- poznat prostředí knihovny

- přednes
- poslech
- porozumění textu
- reprodukce a dramatizace
- návštěva divadelního představení
a knihovny

Předmět: Český jazyk a literatura

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení ( rozvoj
zapamatování, opakování učiva,
poznávání
Hv, Prv
Tv

Ročník: 3.

Tematický okruh Komunikační, řečová a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Dbát na správnou výslovnost, tempo
řeči a pravidelné dýchání.
Rozumět pokynům přiměřené
složitosti a používat je.
Číst s porozuměním jednoduché
krátké texty.
Naučit se základní komunikační
pravidla
Dbát na správnou výslovnost

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- mít základní představu o správné výslovnosti, tempu řeči a
pravidelném dýchání
- vnímat a chápat pokyny přiměřené složitosti a používat je
- umět číst jednoduché texty
- používat správně základní komunikační pravidla (pozdrav,
poděkování, omluva, vzkaz, blahopřání)
- přednášet jednoduché básničky
- umět zahrát roli v dramatizaci

- čtení všech písmen abecedy
- mluvený projev – vypravování,
popis
- základní komunikační pravidla
- recitace, přednes
- dramatizace

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení ( rozvoj
zapamatování, opakování učiva,
poznávání)
Hv, Prv
Tv

Tematický okruh Jazyková výchova a psaní
Očekávané výstupy z RVP ZV-

Školní výstupy

Učivo
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Průřezová témata a

LMP

mezipředmětové vztahy
Žák by měl:
- umět správně používat psací náčiní
- umět správně napsat všechna malá a některá velká
písmena
- dbát na úpravu psaného projevu
- umět přečíst věty psané tiskem i psacím písmem
- umět psát slabiky a slova podle diktátu
- umět napsat krátký vzkaz, dopis, blahopřání

Žák by měl:
Zvládat základní hygienické návyky
spojené s držením psacího náčiní.
Psát písmena a číslice – dodržovat
správné tvary.
Spojovat slabiky a slova.
Převádět slova z mluvené podoby do
psané (diktát).
Zvládat opis a přepis krátkých vět.
Psát na začátku věty a ve vlastních
jménech velké písmeno

- psaní
- opis písmen, slabik, slov i vět
podle předlohy
- psaní písmen, slabik, slov podle
diktátu
- dodržovat úpravu psacího projevu

Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopnosti poznávání
Hv, Tv, Pv
Mat

Tematický okruh Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Žák by měl:
Pamatovat si a reprodukovat krátké
básničky a říkanky.
Dokázat koncentrovat se na poslech
pohádky a krátkého příběhu.
Reprodukovat krátký text podle otázek a
obrázků.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Žák by měl:
- přednášet krátké říkanky a básničky
- reprodukovat jednoduchý text svými slovy
- předvádět postavu dramatizovaného příběhu
- navštívit dětské divadelní představení a vyprávět, co
viděl
- poznat prostředí knihovny
- rozlišit podle znaků a obsahu základní literární formy:
pohádka, bajka, báseň
- poznat některé literární pojmy: spisovatel, básník,
kniha, čtenář, divadelní představení, herec)

- přednes
- poslech
- porozumění textu
- reprodukce a dramatizace
- návštěva divadelního představení
a knihovny
- základní literární pojmy

Předmět: Český jazyk a literatura

Výchova k myšlení ( rozvoj
zapamatování, opakování učiva,
poznávání
Hv, Prv
Tv

Ročník: 4.

Tematický okruh Komunikační, řečová a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:.
Rozumět pokynům přiměřené
složitosti a používat je.
Číst s porozuměním jednoduché
krátké texty.
Tvořit otázky a odpovídat na ně.
Naučit se základní komunikační
pravidla
Dbát na správnou výslovnost

Žák by měl:
- umět tvořit otázky a odpovídat na ně
-na základě otázek vyprávět vlastní zážitky
- reprodukovat jednoduché texty podle přečtené
předlohy
- popsat jednoduché předměty, vystihnout hlavní
znaky
- v mluveném projevu rozlišovat správnou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo řeči
- zformulovat jednoduché formy společenského styku –
prosba, poděkování, omluva, vzkaz

- mluvený projev – základní techniky
mluveného projevu,
- formy společenského styku
- naslouchání
- čtení vět, tvoření jednoduchých vět,
tiché čtení, orientace ve čteném textu
- mimojazykové prostředky řeči
- mluvený projev – popis, mimojazykové
prostředky řeči
- formy společenského styku – pozdrav,
poděkování, omluva, oslovení, vzkaz,
blahopřání, adresa

Osobnostní a sociální výchova
Rozumová výchova
Rozvoj poznáni

Vl, Přv

Tematický okruh Jazyková výchova a psaní
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Žák by měl:
Určovat samohlásky a souhlásky
Rozlišovat tvrdé, měkké souhlásky .
Používat slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni
Dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a
určovat druhy vět.

Opisovat a přepisovat jednoduché texty
Dbát na úpravný a čitelný písemný projev,
dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- členit slova na slabiky a hlásky
- rozlišit souhlásky a samohlásky
-poznat souhlásky tvrdé, měkké a obojetné
-psát správné –i, -y po tvrdých a měkkých
souhláskách
- pochopit větu jako jazykový celek, umět
vyznačit začátek a konec věty v řeči a písmu,
poznat a určovat druhy vět – oznamovací, tázací,
rozkazovací
-umět určit počet slov ve větě, pochopit význam
slov, určovat slova stejného a opačného významu,
třídit slova
- dodržovat pořádek slov ve větě
- vědět, kde píšeme velká a kde malá písmena
- psaní - opis psacího písma a přepis jednoduchého
tištěného textu
- dbát na úpravu, čitelnost textu, dodržovat
vzdálenost mezer mezi slovy

Tematický okruh Literární výchova
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Rozumová výchova
Rozvoj poznáni

- hláskosloví – samohlásky a souhlásky
- zvuková stránka jazyka
-hláskosloví – dělení souhlásek, psaní
i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
- nauka o slově –Věta – druhy vět,
tvoření vět
- zvuková stránka jazyka – modulace
souvislé řeči(tempo, intonace, přízvuk)
- psaní – automatizace psacího pohybu,
plynulé psaní slov, úprava…

Vl, Přv

Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Žák by měl:
Číst krátké texty s porozuměním.
Ovládat tiché čtení a orientovat se ve
čteném textu.
Dramatizovat jednoduchý příběh
Určit v přečteném textu hlavní postavy a
jejich vlastnosti

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Žák by měl:
- dbát na správnou výslovnost, číst krátké texty s
porozuměním
- užívat správného slovního přízvuku, přirozeně
intonovat
- nacvičovat tiché čtení
- nacvičit orientaci ve čteném textu
- s dopomocí dramatizovat jednoduchý příběh,
říkanku, básničku
- seznamovat se s pojmem kniha, časopis,
ilustrace, text, spisovatel, básník, čtenář
- číst pohádky a poznávat hlavní postavy

- práce s textem – charakteristika děje,
hlavní postavy
- poslech a reprodukce – soustředění,
stručná reprodukce, recitace,
dramatizace
- literární druhy a žánry – divadelní hra,
literatura pro děti a mládež

Předmět: Český jazyk a literatura

Osobnostní rozvoj
Morální rozvoj

Přv, Vl., Vv, Hv

Ročník: 5.

Tematický okruh: Komunikační, řečová a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Žák by měl:.
Rozumět pokynům přiměřené
složitosti a používat je.
Číst s porozuměním jednoduché
krátké texty.
Popsat jednoduché předměty,
činnosti a děje.
Tvořit otázky a odpovídat na ně.
Naučit se základní komunikační
pravidla
Dbát na správnou výslovnost

Žák by měl:
- umět tvořit otázky a odpovídat na ně
-na základě otázek vyprávět vlastní zážitky
- reprodukovat jednoduché texty podle přečtené
předlohy
- popsat jednoduché předměty, vystihnout hlavní
znaky
- v mluveném projevu rozlišovat správnou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo řeči
- zformulovat jednoduché formy společenského styku –
prosba, poděkování, omluva, vzkaz

Učivo
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- mluvený projev – základní techniky
mluveného projevu,
- formy společenského styku
- naslouchání
- čtení vět, tvoření jednoduchých vět,
tiché čtení, orientace ve čteném textu
- mimojazykové prostředky řeči
- mluvený projev – popis, mimojazykové
prostředky řeči
- formy společenského styku – pozdrav,
poděkování, omluva, oslovení, vzkaz,
blahopřání, adresa

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Rozumová výchova
Rozvoj poznáni

Vl, Přv

Tematický okruh: Jazyková výchova a psaní
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Určovat samohlásky a souhlásky
Rozlišovat tvrdé, měkké souhlásky .
Používat slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě, mně,di, ti, ni
Dodržovat pořádek slov ve větě,
poznat a určovat druhy vět.
Opisovat a přepisovat jednoduché
texty
Dbát na úpravný a čitelný písemný
projev, dodržovat vzdálenost mezer
mezi slovy.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- členit slova na slabiky a hlásky
- rozlišit souhlásky a samohlásky
-poznat souhlásky tvrdé, měkké a obojetné
-psát správné –i, -y po tvrdých a měkkých souhláskách
- pochopit větu jako jazykový celek, umět vyznačit
začátek a konec věty v řeči a písmu, poznat a určovat
druhy vět – oznamovací, tázací,
rozkazovací
-umět určit počet slov ve větě, pochopit význam slov,
určovat slova stejného a opačného významu, třídit
slova
- dodržovat pořádek slov ve větě
- vědět, kde píšeme velká a kde malá písmena
- psaní - opis psacího písma a přepis jednoduchého
tištěného textu
- dbát na úpravu, čitelnost textu, dodržovat vzdálenost
mezer mezi slovy

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Rozumová výchova
Rozvoj poznáni

- hláskosloví – samohlásky a souhlásky
- zvuková stránka jazyka
-hláskosloví – dělení souhlásek, psaní
i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
- nauka o slově –Věta – druhy vět,
tvoření vět
- zvuková stránka jazyka – modulace
souvislé řeči(tempo, intonace, přízvuk)
- psaní – automatizace psacího pohybu,
plynulé psaní slov, úprava…

Vl, Přv

Tematický okruh: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Číst krátké texty s porozuměním.
Ovládat tiché čtení a orientovat se ve
čteném textu.
Dramatizovat jednoduchý příběh
Určit v přečteném textu hlavní
postavy a jejich vlastnosti

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- dbát na správnou výslovnost, číst krátké texty s
porozuměním
- užívat správného slovního přízvuku, přirozeně
intonovat
- nacvičovat tiché čtení
- nacvičit orientaci ve čteném textu
- s dopomocí dramatizovat jednoduchý příběh, říkanku,
básničku
- dokázat rozlišit verše a prózu
- rozlišit pojem kniha, časopis, ilustrace, text,
spisovatel, básník, čtenář
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- práce s textem – charakteristika děje,
hlavní postavy
- poslech a reprodukce – soustředění,
stručná reprodukce, recitace,
dramatizace
- literární druhy a žánry – divadelní hra,
literatura pro děti a mládež

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní rozvoj
Morální rozvoj

Přv, Vl., Vv, Hv

- číst pohádky a poznávat hlavní postavy

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 6.

Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Umět reprodukovat jednoduchý text.
Formulovat a upravit text běžných
písemností.
Umět vyprávět podle osnovy.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět tvořit rozvité věty na daná slova (slovní spojení),
obměňovat věty- jejich druh
- umět tvořit složitější otázky a odpovídat na ně celou
větou
- porozumět jednoduchému textu a jednoduchou formou
jej reprodukovat
- umět standardní formu běžného dopisu a pohledu
- umět ve spolupráci s učitelem tvořit osnovu textu a umět
podle ní vyprávět

- rozvoj slovní zásoby (zastaralá,
méně obvyklá slova)
- otázky a odpovědi
- čtení jako zdroj informací
- dopis, pohled
- krátký příběh (pohádka ze života
dětí)

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Práce na PC (psaní e-mailů)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mluvní cvičení, správná artikulace

Tematický okruh: Jazyková výchova a psaní
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Žák by měl:
Umět reprodukovat jednoduchý text.
Formulovat a upravit text běžných

Žák by měl:
- umět tvořit rozvité věty na daná slova (slovní spojení),
obměňovat věty- jejich druh

Učivo
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- rozvoj slovní zásoby (zastaralá,
méně obvyklá slova)

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Práce na PC (psaní e-mailů)

písemností.
Umět vyprávět podle osnovy.
Znát vyjmenovaná slova a ovládat
jejich pravopis
Poznat podstatná jména a určit
některé mluvnické kategorie
Znát vyjmenovaná slova a ovládat
jejich pravopis
Poznat podstatná jména a určit
některé mluvnické kategorie
Poznat slovesa
Časovat slovesa v přítomném čase
Umět poznávat osobní zájmena

- umět tvořit složitější otázky a odpovídat na ně celou
větou
- porozumět jednoduchému textu a jednoduchou formou
jej reprodukovat
- umět standardní formu běžného dopisu a pohledu
- umět ve spolupráci s učitelem tvořit osnovu textu a umět
podle ní vyprávět
- žák by měl umět ucelené řady vyjmenovaných slov,
zvládnout pravopis -y uvnitř slova i ve slovech
příbuzných
- žák by měl umět určit některé mluvnické kategorie
podstatných jmen
- žák by měl umět ucelené řady vyjmenovaných slov,
zvládnout pravopis -y uvnitř slova i ve slovech
příbuzných
- žák by měl umět určit některé mluvnické kategorie
podstatných jmen
- žák by měl umět ucelené řady vyjmenovaných slov,
zvládnout pravopis -y uvnitř slova i ve slovech
příbuzných
- žák by měl umět určit některé mluvnické kategorie
podstatných jmen
- žák by měl umět poznat slovesa a umět určit některé
mluvnické kategorie
- žák by měl umět použít osobní zájmena

- otázky a odpovědi
- čtení jako zdroj informací
- dopis, pohled
- krátký příběh (pohádka ze života
dětí)
- opak. vyjm. slov po B, L, M + slova
příbuzná
- vyjmenovaná slova a slova příbuzná
po P, S, V, Z
- podstatná jména- rod, číslo (opak.
z 5. ročníku)
- životnost a neživotnost u mužského
rodu
- opak. vyjm. slov po B, L, M + slova
příbuzná
- vyjmenovaná slova a slova příbuzná
po P, S, V, Z
- podstatná jména- rod, číslo (opak.
z 5. ročníku)
- životnost a neživotnost u mužského
rodu
- slovesná osoba, číslo, čas
- časování sloves v přítomném čase
- osobní zájmena jako pomůcka při
časování sloves

VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V VROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Čj jako součást evropských jazyků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mluvní cvičení, správná artikulace
Přírodopis - poznávání zvířat a
rostlin ve vyjmenovaných slovech,
poznávání zvířat a rostlin ve
vyjmenovaných slovech
Zeměpis – pravopis zeměpisných
názvů : obce, řeky, hory
Občanská výchova – jména členů
rodiny
Pracovní vyučovaní –
profesionální orientace, řemesla
Hudební výchova – lidová
slovesnost, lidové písně

Tematický okruh: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Umět rozeznat a pochopit umělecký
text
Umět se v něm přiměřeně orientovat
Získávat pozitivní vztah k literatuře

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět rozeznat poezii a prózu (jednoduché prozaické
útvary)
- žák by měl umět reprodukovat přečtené podle osnovy
- sledovat divadelní představení, televizní a rozhlasové
pořady
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- povídka, pověst, bajka
- čtení s přirozenou intonací a
přízvukem; čtení podle smyslu
- hlavní myšlenka
- osnova textu obrázková, psaná
- krátké prozaické útvary
- vyprávění shlédnutého příběhu

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH
SOUVISLOSTECH

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 7.

Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Umět rozlišovat spisovný a nespisovný
jazyk
Komunikovat v běžných situacích
Ovládat další formy společenského
styku (úprava běžných písemností)

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět rozlišovat spisovné a nespisovné jazykové
prostředky
- umět písemně odpovídat na otázky
- umět reprodukovat a vyprávět texty podle společně
sestavné osnovy
- umět samostatně rozčlenit jazykový projev na úvod,
hlavní část a závěr
- umět správně telefonovat, vyplnit poštovní poukázku,
průvodku, podací lístek

- čtení jako zdroj informací
(srovnávání textů)
- čtení s porozuměním (vyhledávání
informací)
- vlastní zážitky, vyprávění
přečteného příběhu
- práce s textem, skupinová,
samostatná
- praktická činnost, modelové
situace, dramatizace

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tematický okruh: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Umět získávat informace z literatury
Umět vyjádřit svůj pocit ze slyšeného
(čteného) a vybraný text vyjádřit pomocí
dramatizace
Umět k textu připojit vhodnou ilustraci
Umět rozhodnout, zda vybraný text je
naučný či umělecký

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět uvědoměle potichu číst
- umět dramatizovat a recitovat
- osvojit si literaturu poslechem
- spojit text s ilustrací, poznat některé známé ilustrátory
- umět rozlišit umělecký a odborný text
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-souvislé převyprávění přečteného
- recitace – vlastní výběr žáka
z vhodných básní, nácvik
představení pro mladší spolužáky
- srovnání slyšeného a čteného
(popř. videa)
- vlastní tvorba žáků, hádanky,
kvízy (k ilustraci vyhledat text atp.),
návštěva knihovny

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH
SOUVISLOSTECH
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
sledování TV, poslech literatury
z CD, texty přednášené známými
osobnostmi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
bohatost slovní zásoby českého
jazyka, kultivovanost projevu

- vyhledávání a srovnávání různých
typů textů, práce s PC (internet),
návštěva knihovny

komunikace v různých situacích,
zvládání stresových situací
(konflikt)
Občanská výchova, Informatika –
komunikace s cizími lidmi,
sdělování osobní dat – možná
nebezpečí
Dějepis – Staré pověsti české
Hudební výchova – pojem
folková hudba, využití poezie

Tematický okruh: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Umět provést slovotvorný rozbor
Umět samostatně aplikovat vyjmenovaná
slova
Poznat běžná podstatná jména a skloňovat
je
Poznat a časovat slovesa
Umět pravopis shody podmětu
s přísudkem (jednoduché případy)
Zvládnout pravopis slov s předponami a
předložkami
Zvládnout pravopis u vyjmenovaných
slov a běžných slov příbuzných, PČP
Zvládnout některé kategorie podstatných
jmen
Znát osobní zájmena a časovat slovesa

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- v jednoduchých případech umět provést
slovotvorný rozbor
- pochopit rozdíl mezi předložkou a předponou
umět samostatně používat vyjmenovaná slova a
správně toto učivo aplikovat i na nejběžnější slova
příbuzná
- umět poznat a správně skloňovat běžná podstatná
jména, pochopit důležitost a podstatu vzorů
podstatných jmen pro pravopis
- umět poznat a časovat běžná slovesa
- umět poznat základní větné členy a umět toto učivo
použít při nácviku pravopisu
- poznat slovní základ, přeponu, příponu
- umět pravopis slov s nejpoužívanějšími
předponami
- umět pravopis slov s předložkami
- snažit se psát bez chyby slova s i/y po obojetných
souhláskách uprostřed slova
- umět poznat podstatná jména, jejich pády a vzory
- poznat osobní zájmena, poznat slovesa a časovat je
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.slovní základ, předpona, přípona
- pravopis slov s předponami
- výrazy s předložkami od, nad, pod,
před, bez
- opakování pravopisu po obojetných
souhláskách uvnitř slova
- podstatná jména- skloňování (pády,
pádové otázky)
vzory podstatných jmen
slovesa- časování v oznamovacím
způsobu všech časů
základní větné členy, podmět, přísudek ,
psaní koncovek příčestí minulého
- slovotvorný rozbor
- pravopis předpon nad-, pod-, před-,
bez-, roz-, vy/vý-, v- psaní a čtení slov s předložkami od,
nad, pod, před
- procvičování pravopisu
vyjmenovaných slov a slov příbuzných;

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
nácvik práce ve skupině –
zodpovědnost za výsledky
práce celé skupiny
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění a
dovednosti
Pracovní vyučování - názvy
profesí, pracovních činností,
rozvoj slovní zásoby
Tělesná výchova - rozvoj
sportovních činností, rozvoj
slovní zásoby

PČP
- pádové otázky, určování vzorů
- v souvislosti s časováním sloves u
používání osobních zájmen

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 8.

Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Umět jednoduchým a přiměřeným
způsobem interpretovat danou (svou)
myšlenku

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vypravovat ústně nebo písemně podle připravené
osnovy
- poznat a provést popis
-umět užívat formy společenského styku

- vyprávění vlastních zážitků
-popis osoby, pracovní postup
- dopis s vyprávěním, vyplňování
tiskopisů, sestavení telegramu,
vyplnění jednoduchého dotazníku,
sestavní žádosti, stručný životopis

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
poznávání zvyklosti a kulturu
jiných etnik, právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci

Tematický okruh: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Umět pochopit a jednoduchým způsobem
zpracovat přiměřený text

Školní výstupy
Žák by měl:
- upevňování správného, plynulého čtení
s porozuměním
- číst noviny, časopisy a orientovat se v nich
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Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- literární tvorba 20. století
- návštěva knihovny, práce
s časopisy podle zájmu žáků
- orientace v textu, hlavní myšlenka
- dramatizace, recitace
- soustředěný poslech uměleckých a
naukových textů
- literární druhy a žánry - poezie,
próza, povídky, pověsti, divadelní
hra, literatura pro děti a mládež

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vliv médií na kulturu, hodnocení
televizních pořadů, pěstování
kritického přístupu – výběr pořadů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH
SOUVISLOSTECH
seznámení se zahraniční literaturou,
život dětí v jiných zemí, cestopisy

Tematický okruh: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Znát vyjmenovaná slova a jejich pravopis

Školní výstupy
Žák by měl:
- mít dokončený výcvik pravopisu i/y po obojetných
souhláskách uprostřed slova
- umět některé tvary podstatných jmen (ve kterých se
často chybuje)
- umět pravopis koncovek 1. a 4. pádu vzoru pán, hrad,
žena
- umět poznat číslovky základní a řadové
- umět rozlišit přídavná jména tvrdá a měkká
- umět pravopis příčestí minulého při shodě
s několikanásobným podmětem

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- vyjmenovaná slova
podstatná jména
- vzory + pravopis
- číslovky- jejich druhy
- přídavná jména

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozumová výchova
Cvičení dovednosti
zapamatování,
Fyzika, Přírodopis – přídavná
jména v odborném textu
Matematika – numerické řady,
římské číslice, peněžní poukázky

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 9.

Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Ovládat koncepci a formu běžných
písemností

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět samostatně, správnou formou napsat dopis
- umět napsat životopis, charakteristiku
- umět objednat jídlo v restauraci
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- vlastní práce žáků, použití PC
- práce s textem- rozbor, na jeho
základě umět zpracovat vlastní
životopis, charakteristiku
- scénky, dramatizace
- vyprávět podle předem připravené
osnovy, písemné zpracování
jednoduchého tématu podle předem
připravené osnovy

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
zdravé a vyrovnané sebepojetí, a
pozitivní komunikace
Občanská výchova –
demokratické principy, svoboda
projevu

- žádost – využití PC

Informatika – e-mail – žádosti,
vzory, strukturovaný životopis

Tematický okruh: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Umět samostatně a tvořivě pracovat
s přiměřeným textem

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- správně potichu i hlasitě číst
- poznat divadelní scénář
- seznámit se s významnými světovými autory

- vyhledávání informací,
reprodukce textu, současná literární
tvorba
- návštěva divadla
- prožitkové čtení

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení bulvárních prvků
od informativních a reklamních
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Výtvarná výchova – výtvarné
zpracování dojmů, prožitků
Občanská výchova, Tělesná
výchova – rodina, organizace
času

Tematický okruh: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Skloňovat podstatná jména
Skloňovat přídavná jména
Zvládat pravopis příčestí minulého při
shodě podmětu s přísudkem
Rozeznat větu jednoduchou a souvětí

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- znět rozlišovat všechny slovní druhy
- umět u podstatných jmen, pravopis koncovek 1., 4. a
7. pádu (jednotného i množného čísla) vzoru pán, hrad,
žena, město
- umět rozlišovat tvrdá a měkká přídavná jména a jejich
vzory
- umět pravopis příčestí minulého s podmětem děti, my
všichni
- umět analyzovat jednoduché souvětí na jednotlivé
věty
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- slovní druhy- poznávání
- pádové otázky, vzory podstatných
jmen
- přídavná jména, druhy, vzory
- shoda podmětu s přísudkem
- souvětí

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
rozvoj základních rysů tvořivosti,
pružnosti, nápadů
mluvní cvičení
dopravní výchova
Anglický jazyk – přejatá slova
Hudební výchova - slovenské
lidové písně
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5. 1. 2 Vyučovací předmět : Anglický jazyk
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v předmětech český jazyk a
literatura ve všech ročnících v základní škole praktické a v předmětu cizí jazyk, který je realizován na
2. stupni. V 6. až 9. ročníku je cizí jazyk dotován v každém ročníku jednou hodinou týdně.
Cílem výuky cizího jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především
v oblasti zvukové podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace
v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět
i k rozvíjení řečových dovedností. Rozsah slovní zásoby
se přizpůsobuje tomuto zaměření výuky.
Vyučovací předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných
situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Důraz bude kladen na komunikační schopnosti
žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky. Žáci by měli porozumět čtenému textu, který
výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni.
Vzdělávání v předmětu anglický jazyk:
- poskytne žákům zábavnou formou vstup do cizího jazyka
- připravuje žáky k praktickému užívání jazyka
- buduje pozitivní vztah k cizímu jazyku, vede k poznání cizí kultury a pochopení důležitosti osvojení
cizího jazyka pro další život
- umožňuje žákům komunikaci v rámci integrované Evropy
- pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí
- zlepšuje postavení žáků při přestupu do středního vzdělávání, nabídkách na trhu práce a tím zamezuje
jejich společenské izolaci
- podporuje rozvoj multikulturního myšlení a pochopení vlastních hodnot
- podporuje rozvoj poslechu a mluvení od neverbální komunikace až k jednoduchým rozhovorům
- umožňuje nácvik porozumění mluvenému slovu, procvičování čtení, napodobování z poslechu
Formy a metody práce:
- výuka s bohatým obrazovým materiálem, názornými pomůckami
- výuka v párech i skupinách (s využitím pracovních listů, časopisů, slovníků, učebnic, omalovánek,
vystřihovánek, CD, DVD, počítačových výukových programů a sluchových nahrávek)
- říkánky, písničky, konverzace formou her, doplňovačky, křížovky, pexesa
- krátkodobé projekty, hry, soutěže
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, ochota pomoci a spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje
postoje a činy
EV - pojmenování a popisování zvířat žijících ve volné přírodě, v ZOO, rozdílné klimatické podmínky
v jiných oblastech
OSV - cvičení smyslového vnímání, aktivního naslouchání, cvičení dovednosti zapamatování,
rozvíjení schopnosti soustředění a pozornosti, spojení verbálního a neverbálního sdělování, řeč zvuků a
slov, komunikace, vedení dialogu, vlastní hodnocení pocitů, prožívání, nálady, vytváření dobrých
mezilidských vztahů, řešení
problémů, hledání pomoci při potížích, rozvoj nápaditosti, originality, nácvik práce ve skupině –
formulovat a přiměřeně prosazovat svůj názor, přijímat a tolerovat názory druhých, pomáhat a umět
pomoc přijímat, poznávat sám sebe, své tělo, organizace vlastního volného času
MDV - komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem a dalšími médii – vyhledávání, třídění a
posuzování informací
MKV - postupné pochopení života, mentality, zvyků a tradic jiných národů a etnických skupin,
pochopení cizího jazyka jako mezinárodního dorozumívacího jazyka, pochopení rozdílnosti a
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specifických rysů komunikace jiných národů, získání představy rozdílného životního stylu různých
sociokulturních skupin
EGS - získání možností a navazování kontaktů s dětmi z anglicky mluvících zemí, v rámci EU,
seznámení s anglickými jmény, poznání životního stylu Evropanů
Kompetence:
V předmětu anglický jazyk budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
a) žák pracuje s učebnicí, učebními materiály a pomůckami
b) žák využívá vhodné mnemotechnické pomůcky a osvojené metody
c) vyhledává a využívá znalosti a informace v praktickém životě
d) poznává vlastní pokroky a uvědomovat si překážky
e) nachází souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění
Učitel :
Seznamuje žáky s cizím jazykem ve zvukové podobě a se základními návyky výslovnosti
Vede žáky k osvojení vhodného způsobu, metodě a strategii při učení se cizího jazyka
Kompetence k řešení problémů
• nenechat se při řešení problémů odradit nezdarem
• učit se překonávat překážky
Kompetence komunikativní
a) naslouchá a porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informace
b) formuluje a klade otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky
c) využívá tištěné informace k rozvoji vlastních dovedností, rozumět obrazovým materiálům
d) klidně a věcně řeší konflikty a nedorozumění
e) využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
Učitel :
posiluje u žáků pozitivní vztah k cizímu jazyku
zaměřuje se na praktické využití slovní zásoby s tendencí jednoduchých sdělení
zadává žákům úkoly písemného i verbálního charakteru přiměřené jejich schopnostem
a dovednostem
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve skupinách, pravidla
respektovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci nebo práci celé
skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
• prezentovat výsledky práce skupiny
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi, upevňovat dobré mezilidské vztahy
Učitel :
vede žáky ke kladnému sebehodnocení při získání daných vědomostí a dovedností v cizím jazyce
zadává žákům pracovní činnosti, při kterých se učí organizovat práci ve skupině tak, aby byla založena
na kooperaci a byla efektivní pro všechny žáky dané skupiny
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Kompetence občanské
• vnímat nebezpečí rasizmu a xenofobie
• respektovat tradice, kulturní hodnoty
Kompetence pracovní
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřovat své komunikační schopnosti při
kolektivní práci
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• navrhovat řešení problémů a postupy činností
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělání v předmětu anglický jazyk směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí :
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Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 6.

Očekávané výstupy
z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl :
Být seznámen s anglickým jazykem
ve zvukové podobě

Žák by měl:
- chápat odlišnou anglickou
výslovnost

- poslech zvukové nahrávky
- mluvené slovo, píseň
- rozlišit, jakým jazykem se mluví, zpívá

Ovládat fonetickou podobu abecedy
Orientovat se ve slovníku anglického
jazyka

- zvládat orientaci ve slovníku
anglického jazyka

- anglická výslovnost
- pozdravy, poděkování, představování,
přivítání a rozloučení

Osvojit si základní výslovnostní
návyky
Být seznámen s cizím jazykem ve
zvukové podobě

- nejběžnější výrazy používané
v běžné komunikaci

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

-osvojuje si znaky přepisu výslovnosti, provádí nácvik
jednotlivých zvuků dbá na správnou
- výslovnost anglických hlásek, napodobuje nahrávku i
učitele
- Práce se slovníkem

Uvědomovat si zvukové odlišnosti
angličtiny a češtiny
Poznávat rytmus, tempo řeči, přízvuk
anglického jazyka

- Čtení a překlad jednoduchých pojmů
a názvů
- Tematické okruhy
škola, rodina, město, příroda

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Multikulturní výchova– Aj jako
mezinárodní dorozumívací jazyk
EGS – možnost navázání kontaktů s
dětmi
Osobnostní a sociální výchova –
komunikace- samohlásky a
souhlásky poslech a opakování slov a
zvuků jednotlivých hlásek nácvik
jednotlivých zvuků, krátkých slov řeč
zvuků a slov, aktivní naslouchání,
rozvoj schopnost soustředění,
spolupráce a soustředění
Český jazyk – abeceda
Matematika – číselná řada
Občanská výchova – rodina,
telefonní čísla
Přírodopis - ovoce a zelenina, lidské
tělo
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Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 7.

Očekávané výstupy
z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Žák by měl :

Žák by měl :

Zvládat základní číslovky a jejich
pojmenování

- umět přečíst se správnou výslovností
běžná známá slova

Dokázat pojmenovat základní barvy

- umět reagovat na otázku, odpovídat

Rozumět obecně známým slovům a
frázím a zvládnout jednoduchá sdělení

- reagovat na běžné společenské situace

Učivo
- abeceda
- číslovky
- počítání do dvaceti resp.tisíce
- konverzační téma
- zdvořilostní fráze -omluva, žádost, blahopřání,
žádost o pomoc
- slovní zásoba, fráze
- formulace dotazů na dané téma
souhlasy a nesouhlasy
- čtení a překlad základních číslovek
-orientace v obrázkovém a výkladovém slovníku

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních souvislostech
jména anglických dětí
Osobnostní a sociální výchova
chování podporující dobré
vztahy
Český jazyk – popis předmětu
Matematika – sčítání, odčítání,
číselná řada
Osobnostní a sociální výchova vlastní prožívání, co o sobě vím
Český jazyk – slova opačného
významu
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Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 8.

Očekávané výstupy
z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Žák by měl :

Žák by měl:

Vytvořit jednoduché otázky, zápor
a odpovědi

- znát postup tvoření jednoduchých vět,
otázek, odpovědí

Zvládat čtení a překlad jednoduchých
pojmů a názvů

- zvládnout jednoduchou komunikaci o
věcech a jevech kolem nás

Osvojit si základní výslovnostní návyky

-vyslovovat srozumitelně a jasně anglické
hlásky ve známých slovech a větách, dbát
na správnou výslovnost, přízvuk čte kratší
slova, texty

Učivo
- základní gramatické struktury
- věta jednoduchá v přítomném čase
- stavba věty tázací
- tvoření záporu
-poslech a napodobování zvukových nahrávek
- poslech a napodobování říkanek, písniček
pohádky, jednoduché dětské knížky
- základní tematické okruhy
sport, zdraví a nemoc, oblékání, nákupy, jídlo a
pití, kalendář, ubytování
- čtení a překlad jednoduchých sdělení

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních souvislostech
životní styl Evropanů, rozdílnost
různých sociokulturních skupin
Multikulturní výchova
rozdílnost a specifické rysy
komunikace jiných národů
Informatika– moderní
komunikace
Matematika – číselná řada,
sčítání, odčítání, násobení
Občanská výchova – verbální a
neverbální komunikace, slušné
chování
Přírodopis – zvířata ve
volné přírodě věty
Osobnostní a sociální výchova–
vyjádření vlastních pocitů,
nálady
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Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 9.

Očekávané výstupy
z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Žák by měl :

Žák by měl:

Vytvořit jednoduché otázky, zápor
a odpovědi

- znát postup tvoření jednoduchých vět,
otázek, odpovědí

Zvládat čtení a překlad jednoduchých
pojmů a názvů

- zvládnout jednoduchou komunikaci o
věcech a jevech kolem nás

Rozumět jednoduchým zvukovým
nahrávkám a mluvenému slovu učitele

-umí počítat do tisíce

Vést jednoduchý rozhovor

Učivo
- základní gramatické struktury
- věta jednoduchá v přítomném čase
- stavba věty tázací
- tvoření záporu
- základní tematické okruhy
sport, zdraví a nemoc, oblékání, nákupy, jídlo a
pití, kalendář, ubytování
- čtení a překlad jednoduchých sdělení

-mluví o tom co právě lidé dělají
-ptá se co lidé právě dělají a odpovídá

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních souvislostech
Osobnostní a sociální výchova–
soustředění, cvičení sluchového
vnímání, cvičení zapamatování
OSV – komunikace, dialog,
spojení verbálního a
neverbálního sdělování

Vytvořit jednoduché otázky, odpovědi a
zápor

Z – anglicky mluvící země
OSV – soustředění, cvičení
sluchového vnímání, cvičení
zapamatování

Orientovat se ve slovníku daného jazyka
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5. 2. Matematika a její aplikace
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace prolíná všemi ročníky a je jí přiděleno v 1. až 5.
ročníku po pěti hodinách týdně, v 6. až 9. ročníku po šesti hodinách.
Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností
v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti, vše
s přihlédnutím k individuálním schopnostem jednotlivých žáků. Žáci si osvojují základní
matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich využití, učí se uplatňovat
matematická pravidla, používat kalkulátory a matematické výukové programy, osvojují si rýsovací
techniky, které mohou využít při dalším studiu.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
a) žák využívá vhodné naučené metody, způsoby učení a veškeré pomůcky a pomocné techniky
včetně počítačových programů
Učitel:
vytváří u žáka zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod a postupů
řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe
zadává žákům úkoly, které mu umožní uplatnit naučené metody a postupy, čímž napomáhá
k rozvíjení logického myšlení
b) žák používá matematické symboly, rozvíjí prostorovou představivost
Učitel:
seznamuje žáky s matematickými termíny, znaky a symboly a s jejich využitím v matematických
operacích, kterými řeší praktické operace
pomocí vyhledávání, rozeznávání a znázorňování základních geometrických útvarů vytváří u žáků
prostorovou představivost
c) žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
Učitel:
předkládá mu od nejnižších ročníků slovní úlohy z praktického života a učí, jak je řešit
navozuje situace k uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (odhady,
měření, porovnávání, orientace)
Kompetence k řešení problémů
a) žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá jejich nejvhodnější způsob řešení
Učitel:
vede žáky k tomu, aby hledali různé postupy při řešení zadaných úkolů a uměli vyhodnotit
správnost řešení
řeší s žáky především úkoly, které vyplývají z reálného života a praxe
rozvíjí samostatnost, systematičnost, přesnost, vytrvalost a sebekontrolu
učí řešit nové úkoly a problémy naučenými postupy s praktickým využitím všech početních
dovedností
rozvíjí v žácích schopnost aplikovat již naučené matematické postupy
Kompetence pracovní
a )žák zvládá pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při
kolektivní práci
Učitel:
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rozvíjí dovednosti pro týmovou práci zařazením práce ve skupinách a ve dvojicích při řešení
problémových a aplikovaných úloh
vytváří situace, kdy si žáci sami musí organizovat vlastní práci i práci ve skupině tak, aby byla
efektivní pro všechny žáky ve skupině
vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci prostřednictvím hodnocení společné práce i práce
jednotlivce
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen do tematických
okruhů:
Čísla a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie rovinná a prostorová
Aplikační úlohy

5. 2. 1 Vyučovací předmět: Matematika ( 1. stupeň)
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Předmět: Matematika

Ročník: 1.

Tematický okruh Čísla a početní operace
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:.
Číst, psát a používat číslice do 5.
Počítat na konkrétních předmětech.
Umět rozklad čísel do 5.
Řešit jednoduché slovní úlohy.

Žák by měl:
- umět přečíst a napsat číslice 1 až 5
- počítat na konkrétních předmětech, počitadle, na prstech
- poznávat a používat symboly <, >, =, -, +.
- opsat a vypočítat součet a rozdíl

- obor přirozených čísel do 5
- porovnávání čísel
- sčítání, odčítání

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení ( rozvoj
zapamatování, opakování učiva)
Ps, Prv

Tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Porovnávat čísla podle množství.
Zvládat orientaci v prostoru a
používat výrazy vpředu, vzadu,
před, za, nahoře, dole

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět se orientovat v učebnici, sešitě, na tabuli
- zařadit číslo do číselné řady

- číselná řada
- úlohy na orientaci v prostoru
- manipulační činnosti
s konkrétními předměty

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
(manipulace se společnými
školními pomůckami, práce ve
skupině)
Čj, Prv, Pv

Tematický okruh Geometrie rovinná a prostorová
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Poznat a pojmenovat základní
rovinné a prostorové útvary.

Žák by měl:
- poznat a pojmenovat čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník
- poznat a pojmenovat kouli, krychli, válec

- základní útvary v rovině - čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník
- základní útvary v prostoru - koule,
krychle, válec
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální
výchova (manipulace
s předměty, zákl. hygiena,
kolektivní práce)
Pv, Prv

Předmět: Matematika

Ročník: 2.

Tematický okruh Čísla a početní operace
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Číst, psát a používat číslice do 10.
Sčítat a odčítat s užitím názoru
v oboru do 10.
Poznat a používat matematické
symboly <, >, =, -, +.
Naučit se sčítat a odčítat ústně i
písemně v oboru do deseti

Průřezová témata a

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět přečíst a napsat číslice 1 až 10
- počítat na konkrétních předmětech, počitadle
- používat symboly <, >, =, -, +.
- opsat příklady a vypočítat součet a rozdíl
-znát rozklad čísel a dočítání

- obor přirozených čísel do 10
- porovnávání čísel
- číslo nula
- vztahy větší – menší - roven
- sčítání, odčítání přirozených čísel

mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
(práce ve skupině, slovní
úlohy)
Čj, Prv, Hv

Tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Porovnávat čísla podle množství.
Zvládat orientaci v prostoru a
používat výrazy vpředu, vzadu,
před, za, nahoře, dole, vpravo, vlevo
Řešit slovní úlohy s použitím peněz

Průřezová témata a

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- zařadit číslo do číselné řady
- odříkat číselnou řadu vzestupně i sestupně
- řešit jednoduché příklady na dočítání a odečítání
- bezpečně používat symboly +, -, <, >, =
- pracovat s tabulkou sčítání
- počítat na penězích, řešit a tvořit jednoduché úlohy

- číselná řada do 10
- úlohy na orientaci v prostoru
- manipulační činnosti s konkrétními
předměty
- peníze

mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení
(manipulace se společnými
školními pomůckami, práce
ve skupině)
Čj, Prv, Pv

Tematický okruh Geometrie rovinná a prostorová
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Rozeznat v běžných předmětech
základní geometrické tvary.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- poznat a pojmenovat geometrické tvary
- rýsovat přímé a křivé čáry
- poznat a pojmenovat kouli, krychli, válec

- základní útvary v rovině - čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník
- základní útvary v prostoru - koule,
krychle, válec
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení
(pojmy, přiřazování, vyhledávání
podle znaků)

Předmět: Matematika

Ročník: 3.

Tematický okruh Čísla a početní operace
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Číst, psát a používat číslice v oboru
do 20, numerace do 100.
Sčítat a odčítat s užitím názoru
v oboru do 20.
Porovnávat množství a vytvářet
soubory prvků podle daných kritérií
v oboru do 20.
Znát matematické pojmy +, -, =, <,
> a umět je zapsat.
Umět rozklad čísel do 20.
Řešit jednoduché slovní úlohy na
sčítání a odčítání v oboru do 20.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- číst, psát a používat číslice do 20, numerace do 100
- sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 20
- porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle
daných kritérií v oboru do 20
- znát matematické pojmy +, -, =, <, >

- obor přirozených čísel do 20, -numerace do 100
- zápis a rozklad čísla v desítkové
soustavě
- číselná osa
- porovnávání čísel
- sčítání a odčítání do 20

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
(výchova (manipulace se
společnými školními
pomůckami, práce ve
skupině)
Čj, Prv, Pv

Tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Zvládat orientaci v prostoru a
používat výrazy vpravo, vlevo, pod,
nad, před, za, nahoře, dole, vpředu,
vzadu
Modelovat jednoduché situace podle
pokynů a s využitím pomůcek.
Doplňovat jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 20.
Uplatňovat matematické znalosti při
manipulaci s drobnými mincemi.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- sám provést zápis početních příkladů do sešitu, psát do
sloupků podle požadavku učitele
- orientovat se v učebnici matematiky
- zapsat příklady podle diktátu
- zvážit sběrový papír, uspořádat soutěž ve sběru
- umět formou hry nakupovat, přečíst cenu, zaplatit
-sčítat a odčítat v oboru do 20 s přechodem přes deset
s názorem
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- úlohy na orientaci v prostoru
- manipulační činnosti s konkrétními
daty
- peníze

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

environmentální výchova
(sběr papíru, petlahví)
Pv, Prv, Vv

Tematický okruh Geometrie rovinná a prostorová
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Poznat a pojmenovat základní
geometrické tvary a umět je
graficky znázornit.
Umět používat pravítko.
Rozeznat přímku a úsečku,
narýsovat je a vědět, jak se označují

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- poznat křivou a přímou čáru
- umět narýsovat přímku, vyznačit pomocí bodů úsečku

- základní útvary v rovině - čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník
- základní útvary v prostoru - koule,
krychle, kvádr, válec

Předmět: Matematika

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Pv, Vv

Ročník: 4.

Tematický okruh Čísla a početní operace
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Číst, psát, počítat, porovnávat čísla
v oboru do 100 i na číselné ose,
Sčítat a odčítat do 100 bez
přechodu, s přechodem, písemně,
zpaměti
Zvládnout s názorem řady násobků
čísel 2 až 10 do 100
Rozeznávat sudá a lichá čísla
Zapsat a řešit jednoduché slovní
úlohy
Sčítat a odčítat dvouciferná čísla
zpaměti i písemně

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- sčítat a odčítat násobky 10
- sčítat a odčítat jednotky bez přechodu i s přechodem
desítek
- zvládnout pamětně násobkové řady (dělení provádět
podle schopností dítěte)
- manipulovat s konkrétními předměty
- orientovat se v tabulce násobení
- seznámit se záměnou činitelů
- procvičit vztah n-krát více, n-krát méně
- dokázat rozlišit sudá a lichá čísla
- počítat slovní úlohy k jednomu početnímu výkonu
- počítat slovní úlohy s využitím platidel
- sčítat a odčítat dvouciferná čísla(zpaměti i písemně)

Obor přirozených čísel do 100
Násobilka
Obor přirozených čísel do 100
Obor přirozených čísel do 100
Sčítání a odčítání
Násobilka
Obor přirozených čísel do 100
Zápis a rozklad čísla v desítkové
soustavě, číselná osa
Počítání s penězi
Řešení slovních úloh s jednou početní
operací
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
PV

Tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Určit čas s přesností na půlhodiny
Znát základní jednotky délky,
hmotnosti a času
Uplatňovat matematické znalosti při
manipulaci s penězi

Školní výstupy

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Žák by měl:
-určit čas na hodinách s přesností na půlhodiny
- seznámit se se základními jednotkami
hmotnosti-kg
délky – m, cm
času – minuta, hodina, den, týden, měsíc, rok
-dokázat pojmenovat bankovky a mince do 100

Úlohy na orientaci v prostoru a čase
Jednotky hmotnosti, délky a času
Peníze

Osobnostní a sociální výchova

PV,ČJ, Př
-porovnávat hodnoty peněz do 100.
-rozměňovat bankovky a mince v oboru do 100.
-hrát si na obchod (nakupování, vrácení peněz… v oboru
do 100)

Tematický okruh Geometrie rovinná a prostorová
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Měřit a porovnávat délku úsečky
Znázornit a označit základní rovinné
útvary
Poznat základní tělesa

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vyznačit body na úsečce, popsat body
- rýsovat úsečku, měřit úsečku s přesností na cm,
odhadnout délku úsečky
rýsovat přímku, rozeznat přímky rovnoběžné a
různoběžné
- poznávání a popis (vrcholy, strany) rovinných
útvarů (trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník)
-poznat kvádr, krychli, válec, kouli

Základní útvary v rovině – úsečka,
přímka
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Základní útvary v rovině - , ,
,
Základní útvary v prostoru –
krychle, kvádr, válec, koule

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova

VV,PV

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh Čísla a početní operace
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Žák by měl:
Číst, psát a porovnávat čísla v oboru
do 1000 i na číselné ose, numerace
do 1000
Zapsat a řešit jednoduché slovní
úlohy
Zaokrouhlovat čísla na desítky i na
stovky s využitím ve slovních
úlohách
Tvořit a zapisovat příklady na
násobení a dělení v oboru do 100
Umět používat kalkulátor

Žák by měl:
- zvládnout numeraci do 1000, orientovat se na číselné ose,
porovnávat čísla
- sčítat a odčítat do 100 – ústně i písemně
- řešit úlohy typu o n-více, o n-méně,, n- krát více, m- krát
méně
- odhadovat výsledky jednoduchých slovních úloh
- zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky s využitím ve
slovních úlohách
- umět vytvořit a zapsat příklady na násobení a dělení
v oboru do 100
- dokázat použít kalkulátor k řešení příkladů

Učivo

Tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
ZV-LMP
Žák by měl:
Určit čas s přesností na čtvrthodiny,
převádět jednotky času v běžných
situacích
Umět jednoduché převody jednotek
délky, hmotnosti a času
Vyhledat a roztřídit jednoduchá data
(údaje,pojmy apod.) podle návodu
Orientovat se a číst v jednoduché
tabulce
Uplatňovat matematické znalosti při
manipulaci s penězi

Obor přirozených čísel do 1000
Zápis a rozklad čísla v desítkové
soustavě, číselná osa
Porovnávání čísel
Obor přirozených čísel
Sčítání , odčítání,násobení , dělení
Obor přirozených čísel do 1000
Zápis a rozklad čísla v desítkové
soustavě, číselná osa
Násobilka
Násobení , dělení
Práce s kalkulátorem

Učivo

Žák by měl:
- dokázat určit čas na hodinách s přesností na čtvrthodiny
- vědět, kolik má hodina minut, den hodin, týden dnů, rok
měsíců
- znát, používat základní jednotky
hmotnosti-kg
délky – m, cm,mm,dm, km
času – minuta, hodina, den, týden, měsíc, rok
-převádět jednoduché základní jednotky délky, hmotnosti,
času
-orientovat se a číst v jednoduché tabulce
-porovnávat hodnoty peněz do 1000.
-rozměňovat bankovky a mince v oboru do 1000.
-hrát si na obchod (nakupování, vrácení peněz… v oboru
do 1000)
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Úlohy na orientaci v prostoru a čase
Jednotky hmotnosti, délky a času
Tabulky
Manipulační činnosti s konkrétními
předměty

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Práce na PC

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
PV,ČJ,PR

- poznávat koruny a haléře zapsané desetinným číslem

Tematický okruh Geometrie rovinná a prostorová
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Měřit a porovnávat délku úsečky
Sestrojit rovnoběžky a kolmice
Znázornit, narýsovat a označit
základní rovinné útvary
Určit osu souměrnosti překládáním
papíru
Vypočítat obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
Poznat základní tělesa

Školní výstupy

Průřezová témata a

Učivo

Žák by měl:
- měřit a rýsovat úsečky s přesností na cm,mm
- určit vzájemnou polohu dvou přímek v rovině
- poznat a popsat základní rovinné útvary
čtverec a obdélník
- vyznačit, popsat, znát vlastnosti stran
- rýsování čtverce a obdélníka
kruh ,kružnice
- popsat střed, průměr , poloměr, rýsování kružnice,
oblouk kružnice
- dokázat určit osu souměrnosti pomocí překládání papíru
- umět vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
- poznat kvádr, krychli, kouli, válec
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mezipředmětové vztahy

Základní útvary v rovině – kruh,
kružnice, úsečka, přímka,

, ,

Osobnostní a sociální výchova
,

Osová souměrnost
Základní útvary v prostoru –krychle,
kvádr, koule, válec

VV,PV

5. 2. 2 Vyučovací předmět: Matematika ( 2. stupeň)
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
V předmětu Matematika si žáci rozšiřují základní matematické znalosti získané na 1. stupni,
osvojují si nové pojmy, symboly a postupy a následně je využívají při řešení praktických úloh. Žáci
jsou vedeni k přesnosti, rozvíjení logického myšlení a používání nových pomůcek. Důraz je kladen
na rozvoj schopnosti pochopit zadanou úlohu a najít správné postupy řešení. Žáci se učí rozeznávat,
pojmenovávat a znázorňovat nové geometrické útvary, učí se je měřit a zvládat geometrické
výpočty. V předmětu je kladen důraz na využití osvojených znalostí a dovedností pro praktický
život.
Rozvržení hodin a jednotlivých složek do jednotlivých ročníků :
Ročník

Aritmetika

Geometrie

Celkem hodin

6.
7.
8.
9.

5
5
5
5

1
1
1
1

6
6
6
6

Výuka probíhá ve třídách, případně v počítačové učebně, kde mohou žáci využívat řadu výukových
programů. Při hodinách žáci používají učebnice, pracovní sešity a pracovní listy, počítačové
programy, sčítací tabulky, tabulky násobků, kalkulátory a geometrické pomůcky.
Zařazené průřezové téma:
Osobnostní a sociální výchova
Výchovně vzdělávací strategie
- mají umožnit žákům s ohledem na jejich možnosti a schopnosti tyto kompetence:
Kompetence k učení
Žák by měl:
pracovat s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
- učitel vede žáky k tomu, aby samostatně používali veškeré učební materiály a pomůcky,
přičemž důraz je kladen na bezproblémovou obsluhu jednoduchého kalkulátoru
používat základní matematické pojmy a chápat obecně používané termíny, znaky a symboly
- učitel vysvětluje řadu nových pojmů, symbolů a znaků z oblasti matematiky a geometrie
- předkládá žákům nové poznatky a souvislostech a v návaznosti na již probrané učivo
dokáže vyhledávat a používat informace v praktickém životě
- učitel seznamuje žáky s možnostmi vyhledávání potřebných informací (např. vzorců pro výpočty
v geometrii) v matematických tabulkách, různých přehledech nebo na internetu
- aplikuje zadávané úlohy na konkrétní prostředí třídy nebo školy
nepožaduje memorování vzorců apod., ale chce, aby žáci věděli, kde mohou potřebné
informace vyhledat a aby je uměli vyhledat
- zadává takové úlohy, aby byly co nejvíce spojeny s praktickým životem
Kompetence k řešení problémů
Žák by měl:
50

vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení
- učitel žákům poskytuje dostatek času k tomu, aby sami hledali souvislosti s dříve zvládnutým
učivem a jsou podporováni ve vlastních řešitelských aktivitách
- poznatky nepředkládá zcela hotové, ale jsou nastolovány takové podmínky a situace, aby je žáci
museli objevit
- vede žáky ke schopnosti analyzovat daný problém a najít nejlepší možné řešení
- vede žáky k tomu, aby si kontrolovali svou práci a případné chyby ihned korigovali
- při práci s kolektivem dětí s různou úrovní rozumových schopností dbá na to, aby se na řešení
problému přiměřeně svým schopnostem podíleli všichni žáci
Kompetence komunikativní
Žák by měl:
rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na ně reagovat
- učitel zadává dostatečné množství slovních úloh a jejich rozborem se ujišťuje, že žáci dané
problematice rozumí a že jsou schopni podle písemného zadání úlohu správně řešit
využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným textům,
záznamům a obrazovým materiálům
- učitel předkládá žákovi různé matematické a geometrické tabulky, přehledy a nástěnné didaktické
obrazy
Kompetence sociální a personální
Žák by měl:
respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce,
posilovat sociální chování a sebeovládání, být vnímavý k potřebám postižených lidí
- učitel umožňuje žákům vyzkoušet si na zadaném úkolu spolupráci s ostatními spolužáky a
případnou pomoc slabším

51

Vzdělávací oblast
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vzdělávací okruh
MATEMATIKA

Ročník
6.

Žákovské kompetence

Obsah učiva

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
zvládnout základní početní operace v oboru do
1000
dokázat použít základní početní operace pro
řešení praktických úloh
umět sestavit jednoduché tabulky a grafy
umět určit čas s přesností na čtvrthodiny,
převádět jednotky času v běžných situacích,
orientovat se v digitálním zápisu čísel
znát základní jednotky délky a hmotnosti,
zapisovat jejich značky a zvládat jednoduché
převody

Opakování a prohlubování
učiva
- počítání do 1000

Aritmetika

znát základní jednotky
zvládnout jednoduché převody
zapsat značky jednotek objemu

rozpoznat jednotlivé římské číslice
umět číst zápis římských čísel
zkoušet sám zapisovat římské číslice

číselná osa do 1000
využití zábavných her – Šifrované zprávy

- sčítání a odčítání do 1000
bez přechodu desítek
- sčítání a odčítání do 1000
s přechodem desítek
- násobení a dělení do 100,
násobky 100
- vytváření jednoduchých tabulek
a grafů
- jednotky času, délky a hmotnosti

Doporučené metody, formy práce,
projekty, pomůcky, učební materiály

Práce na počítači – práce
s internetem, vyhledávání různých
typů grafů

Jednotky objemu
- l, hl
- jednoduché převody jednotek

Pracovní vyučování – příprava
pokrmů: odměřování tekutin a
potravin v kuchyňských odměrkách

Římské číslice

Dějepis – návaznost na učivo
starověku
Výtvarná výchova – různé druhy
písma
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být schopen psát, číst a porovnávat čísla do
10 000
zaokrouhlovat čísla do 10 000, využívat
zaokrouhlování pro odhad výsledku početních
operací
písemně sčítat a odčítat jakákoliv celá čísla do
10 000
řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání

Sčítání a odčítání do 10 000
- počítání do 10 000
- čtení a zápis čísel
- orientace na číselné ose
- porovnávání čísel
- zaokrouhlování čísel
- sčítání a odčítání do 10 000 bez
přechodu desítek
- sčítání a odčítání do 10 000
s přechodem desítek

ukázky způsobů zápisu množství v různých
obdobích dějin, čtení letopočtů na budovách,
římské číslice na hodinách

číselná osa do 10 000
cvičný nákup, manipulace s penězi, využití
propagačních materiálů různých obchodů

znát všechny násobky 1-10 do 100
dokázat najít nejbližší menší násobek daného
čísla k danému číslu
zvládat dělení se zbytkem do 100
umět provést zkoušku dělení se zbytkem
řešit jednoduché slovní úlohy na dělení se
zbytkem

Dělení se zbytkem v oboru do
100
- násobení a dělení v oboru do 100
- nejbližší menší násobek daného
čísla k danému číslu
- dělení se zbytkem v oboru do
100

tabulky násobků

Geometrie
Žákovské kompetence

Obsah učiva

Žák by měl :

Opakování a prohlubování
učiva
- poznávání, pojmenování a
rýsování základních útvarů
v rovině – bod, čára, přímka,
polopřímka
- určování vzájemné polohy dvou
přímek v rovině
- určování délky úsečky
- poznávání trojúhelníku, čtverce,
obdélníku, čtyřúhelníku
- kružnice, kruh
- poznávání základních útvarů
v prostoru – kvádr, krychle, koule,
válec

umět zacházet s rýsovacími pomůckami a
potřebami
poznat a pojmenovat základní geometrické
útvary
umět narýsovat a označit základní rovinné
útvary
poznat základní tělesa

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Doporučené metody, formy práce,
projekty, pomůcky, učební materiály

Výtvarná výchova – kresba a
vyplňování geometrických obrazců,
překrývání
modely základních geometrických těles
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umět odhadnout délku úsečky
umět porovnat, která úsečka je delší
zvládnout jednoduchý grafický součet a součin
úseček
určit střed úsečky
umět určit, který tvar je osově souměrný

umět nakreslit náčrtek
umět narýsovat a správně popsat trojúhelník,
jeho vrcholy a strany

umět narýsovat libovolný úhel
umět určit druh úhlu
umět porovnat velikost úhlů
umět sestrojit osu úhlu pomocí kružítka
umět pomocí kružítka sestrojit pravý úhel

Vzdělávací oblast
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Jednoduché konstrukce
kružítkem
- přímka, úsečka, přímka,
polopřímka
- přenášení úseček
- porovnávání úseček
- grafický součet úseček
- násobek úsečky
- střed úsečky, osa úsečky
- osová souměrnost
Trojúhelník
- konstrukce trojúhelníku ze tří
stran s využitím náčrtku
- přenášení trojúhelníku pomocí
kružítka
Úhel
- vyznačování a rýsování úhlu,
popis úhlu
- úhel pravý, tupý, ostrý, přímý
- osa úhlu
- konstrukce pravého úhlu
kružítkem

Výtvarná výchova - mandaly

Rýsování

Vzdělávací okruh
MATEMATIKA

Ročník
7.

Žákovské kompetence

Obsah učiva

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
zvládat sčítání a odčítání v oboru do
10 000
zvládat zaokrouhlování
převádět jednotky délky, času a hmotnosti

Opakování a prohlubování
učiva
- početní výkony do 10 000
- jednotky délky, času, hmotnosti

Aritmetika

Pracovní vyučování – měření,
vážení
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Doporučené metody, formy práce,
projekty, pomůcky, učební materiály

být schopen zapsat a přečíst jakékoliv číslo
v oboru do milionu
porovnávat velikost čísel
orientovat se na číselné ose
zaokrouhlovat čísla do milionu
zvládnout sčítání a odčítání čísel do milionu
být schopen využít nabyté znalosti při řešení
slovních úloh
být schopen použít zaokrouhlování jako
pomůcku pro odhad výsledků
při řešení slovních úloh sestavit jednoduchou
rovnici a umět ji vyřešit
používat k ověření výsledků kalkulátor
zvládnout násobení a dělení 10, 100, a 1000 a
umí je využít pro převody jednotek
zvládnout písemné násobení a dělení a umět je
využít při řešení slovních úloh
bez problémů používat kalkulátor
umět ověřovat výsledky zkouškou

Číselný obor do milionu
- čtení a psaní čísel do milionu
- porovnávání čísel
- orientace na číselné ose
- zaokrouhlování čísel
- písemné sčítání a odčítání do
milionu

číselná osa do 1 000 000
hraní deskových her – např. Dostihy a sázky

Písemné násobení a dělení
přirozených čísel do 10 000
- násobení a dělení 10, 100, 1 000
- písemné násobení jednociferným
činitelem
- písemné násobení dvojciferným
činitelem
- písemné dělení jednociferným
dělitelem
- písemné dělení dvojciferným
dělitelem

Geometrie
Žákovské kompetence

Obsah učiva

Žák by měl:
narýsovat základní rovinné obrazce
rozeznat tělesa

Opakování a prohlubování
učiva 6. ročníku
- rýsování rovinných obrazců
(čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnice)
- rozeznávání těles

Mezipředmětové vztahy
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Metody + formy práce, projekty,
Pomůcky, učební materiály

umět používat úhloměr
změřit velikost úhlu
narýsovat úhel dané velikosti
umět narýsovat úhly 60°, 120°, 30° bez použití
úhloměru
rozlišit druhy trojúhelníků podle stran a podle
úhlů
umět sestrojit výšku trojúhelníku
umět sestrojit trojúhelník podle vět
sss, sus, usu
používat vzorce pro výpočet obvodů rovinných
obrazců
zvládnout výpočty obvodů rovinných obrazců
umět aplikovat získané poznatky na řešení
praktických úloh

Vzdělávací oblast
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Úhel, velikost úhlu
- velikost úhlu – stupeň, používání
úhloměru
- měření úhlů a rýsování úhlů
dané velikosti
- konstrukce úhlů 60°, 120°, 30°
Mnohoúhelníky
- trojúhelník – rozlišování podle
stran a podle úhlů
- výška trojúhelníku
- konstrukce trojúhelníku podle
vět sss, sus, usu
Obvody rovinných obrazců
- obvod trojúhelníku
- obvod čtverce
- obvod obdélníku

Rýsování

výpočet délky oplocení školního hřiště,
zahrady, apod.

Vzdělávací okruh
MATEMATIKA

Ročník
8.

Žákovské kompetence

Obsah učiva

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
zapisovat a číst jakékoliv číslo
zaokrouhlovat a využívat zaokrouhlování pro
odhady výsledků při řešení úloh
sčítat a odčítat jakákoliv čísla v oboru
přirozených čísl
násobit a dělit přirozená čísla

Opakování a prohlubování
učiva
- zápis a čtení čísel v oboru do
milionu a přes milion
- zaokrouhlování čísel
- převody jednotek, jednotky
objemu
- sčítání a odčítání přirozených
čísel
- násobení a dělení přirozených
čísel

Aritmetika

Zákonitosti v přírodě – fyzikální
veličiny
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Doporučené metody, formy práce,
projekty, pomůcky, učební materiály

znát pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára
umět zjednodušit zlomek krácením
vypočítat v jednoduchých případech zlomek
z celku a zlomek jako část z celku
umět převádět zlomky na smíšená čísla a
naopak
číst a zapisovat desetinná čísla
orientovat se na číselné ose s desetinnými čísly
sčítat a odčítat desetinná čísla
umět násobit desetinná čísla 10, 100 a 1000
násobit desetinná čísla, znát zásady určování
počtu desetinných míst u výsledku násobení
umět používat kalkulátor pro výpočty
s desetinnými čísly
zaokrouhlovat desetinná čísla
orientovat se ve slovních úlohách s desetinnými
čísly

Zlomky
- zlomek, smíšené číslo
- krácení zlomků
- výpočet zlomku z celku
- zlomek jako část celku

využití modelů zlomků, použití různých druhů
grafických znázornění

Desetinná čísla
- desetinný zlomek, desetinné
číslo
- sčítání a odčítání desetinných
čísel
- násobení a dělení desetinných
čísel 10, 100 a 1 000
- násobení desetinných čísel
číslem přirozeným a číslem
desetinným
- zaokrouhlování

cvičný nákup, využití propagačních materiálů
obchodů

Geometrie
Žákovské kompetence

Obsah učiva

Žák by měl:
narýsovat základní rovinné obrazce
vypočítat obvody základních obrazců
umět používat vzorce
umět rozlišit různé rovnoběžníky
znát vlastnosti jejich stran a úhlů
umět narýsovat základní čtyřúhelníky

Opakování a prohlubování
učiva 7. ročníku
- konstrukce rovinných obrazců
- obvody rovinných obrazců
Čtyřúhelníky
- rovnoběžníky – čtverec,
obdélník, kosočtverec, kosodélník
- lichoběžník

vypočítat obvod kruhu
umět použít znalosti při řešení úloh z praxe
znát jednotky obsahu
umět vypočítat obsahy základních rovinných
obrazců
řešit úlohy z praxe

Mezipředmětové vztahy

Délka kružnice, obvod kruhu
Obsahy obrazců
- jednotky obsahu
- obsah čtverce
- obsah obdélníku
- obsah trojúhelníku
- obsah kruhu
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Metody + formy práce, projekty,
Pomůcky, učební materiály

vypočítat povrchy krychle a kvádru
umět využít poznatky pro řešení praktických
úloh

Povrch těles
- krychle – síť
- povrch krychle
- kvádr – síť
- povrch kvádru

Pracovní vyučování – výroba
papírových krabiček různých tvarů

výpočet plochy třídy, školní zahrady, apod.

modely těles

Vzdělávací oblast
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vzdělávací okruh
MATEMATIKA

Ročník 9.

Aritmetika
Žákovské kompetence

Obsah učiva

Žák by měl:
zaokrouhlovat a používat zaokrouhlování
k odhadům výsledků při řešení úloh
zvládnout základní početní úkony v oboru
přirozených čísel a dokázat je využít při řešení
praktických úloh
zvládnout sčítání, odčítání a násobení
desetinných čísel a dokázat je použít při řešení
praktických úloh
při řešení úloh umět používat kalkulátor
znát postup a zákonitosti dělení desetinných
čísel
používat kalkulátor pro kontrolu výsledků
využívat kalkulátor jako pomůcku při řešení
praktických úloh
umět rozdělit celek podle zadaného poměru
umět použít nabyté znalosti v praktických
činnostech
být schopen správně určit podle mapy či plánu
vzdálenosti

Opakování a prohlubování
učiva
- porovnávání čísel,
zaokrouhlování, převody jednotek
- sčítání a odčítání
- násobení a dělení

Dělení desetinných čísel
- dělení desetinného čísla číslem
přirozeným
- dělení desetinného čísla číslem
desetinným
Poměr
- dělení v daném poměru
- měřítko plánu a mapy

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Zákonitosti v přírodě – fyzikální
veličiny

Pracovní vyučování - ředění barev
apod., rozměřování materiálu
Zeměpis – používání map,
určování vzdáleností na mapě,
pojmy mapa a plán
Tělesná výchova – orientace
v přírodě podle mapy
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Doporučené metody, formy práce,
projekty, pomůcky, učební materiály

umět zapsat a vypočítat jedno procento z celku
umět vypočítat procentovou část
být schopen aplikovat nabyté znalosti na
praktické úlohy
chápat pojmy úrok, úroková sazba

Procento
- základní pojmy procentového
počtu
- výpočet jednoho procenta
- výpočet procentové části
- úroková sazba, úrok

praktické cvičení – hra Na stavbě - práce
podle jednoduchého plánu

Geometrie
Žákovské kompetence

Obsah učiva

Žák by měl:
rýsovat rovinné obrazce
umět používat vzorce pro výpočet obvodů a
obsahů základních rovinných obrazců
vypočítat povrch krychle a kvádru
řešit úlohy z praxe
umět použít vzorec na výpočet povrchu válce
znát jednotky objemu
znát vztah mezi jednotkami dm³ - litr
za použití vzorců vypočítat objemy krychle,
kvádru a válce

Opakování a prohloubení učiva
8. ročníku
- rýsování rovinných obrazců
- obsahy obrazců
- povrchy krychle a kvádru

Mezipředmětové vztahy

Povrch válce
Objemy těles
- jednotky objemu
- objem krychle
- objem kvádru
- objem válce

Metody + formy práce, projekty,
Pomůcky, učební materiály

modely těles

model
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5. 2. 3 Vyučovací předmět: Matematika - geometrie
8. ročník
Školní výstupy

Učivo - obsah
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Průřezová témata

Poznámky

žák by měl používat rýsovací pomůcky a potřeby

žák by měl umět rýsovat základní geometrické
tvary
žák by měl umět zobrazovat nejjednodušší tělesa

rýsování úseček
v měřítku
druhy čar a jejich
užití
technické písmo –
latinská abeceda
rýsování
rovnoběžek
geometrické
konstrukce
osová souměrnost

Vv – různé druhy písma
Pv – výroba papírových
krabiček různých tvarů

Inf. – práce s internetem,
vyhledávání různých grafů

žák by měl umět číst technické výkresy
kreslení ornamentů

základy kótování

rýsování základních
rovinných obrazců
rýsování základních
rovinných obrazců
– složené obrazce

9. ročník
Školní výstupy

Učivo - obsah
61

Průřezová témata

Poznámky

žák by měl používat rýsovací pomůcky a potřeby

žák by měl umět rýsovat základní geometrické
tvary
žák by měl umět zobrazovat nejjednodušší tělesa

žák by měl umět číst technické výkresy

rýsování základních
geometrických
tvarů
rýsování
rovnoběžek a
kolmic
geometrické
konstrukce
zobrazení kvádru a
krychle
zobrazení
pravidelného
čtyřbokého jehlanu
zobrazení válce
kreslení náčrtů
půdorys, nárys,
bokorys bodu a
úsečky
pravoúhlé průměty
hranatých těles
pravoúhlé průměty
rotačních těles
druhy kótování
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Pv – výroba papírových
krabiček různých tvarů

Inf. – práce s internetem,
vyhledávání různých grafů

Vv - různé druhy písma

5. 3. Informační a komunikační technologie
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována na prvním i druhém
stupni.
V 5. ročníku je předmět Práce na PC dotována jednou hodinou týdně.
V 6. – 9. ročníku je předmět Informatika dotován jednou hodinou týdně v každém ročníku .
Informační a komunikační technologie by měla u žáků vytvořit kladný vztah k výpočetní technice,
poznávání možností v této oblasti, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem, rozvíjení
myšlení a logického uvažování, vyhledávání potřebných informací, k využívání sebevzdělávání a ke
komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky. Měla by vést žáky k samostatnému rozhodování
při hledání optimálního řešení, získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům
vyskytujícím se na internetu, využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce.
Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích
oborech osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni.
Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě i při pracovním
uplatnění.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v předmětu informační a komunikační technologie směřuje k utváření
a rozvíjení klíčových kompetencí :
Kompetence k učení
a) Žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě a používá základní pojmy
z různých vzdělávacích oblastí.
Učitel :
Seznamuje žáky s možností využívání výpočetní techniky pro získávání různorodých informací
Vede žáky k osvojení základních pojmů a dovedností směřující do různých vzdělávacích oblastí
pomocí výpočetní techniky
Kompetence sociální a personální
a) Žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce.
Učitel :
Rozvíjí u žáků pocit odpovědnosti za vlastní jednání.
Při práci s výpočetní technikou v počítačové učebně motivuje celou skupinu k dosažení co
nejlepšího výsledku.
Vede žáky k tomu, aby si dokázali uvědomit důležitost a potřebnost své role
ve skupině.
b) Žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky.
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Učitel :
Seznámí žáky se zásadami bezpečnosti při práci ve výpočetní učebně a s výpočetní technikou
Učí žáky sebekontrole, odpovědnosti a autentičnosti.
c) Žák navazuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské
vztahy.
Učitel :
Podporuje přirozenou snahu žáků o dosažení nejlepšího výsledku práce a kooperace.
Učí žáky morálním hodnotám.
Kompetence pracovní
a) Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v předmětu informační a komunikační technologie
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, v tendenčních faktorech činí podložená
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Učitel
Navyká žáky na možnost využití výpočetní techniky v praktickém životě.
b) Žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Učitel :
Zadává žákům takové úkoly, které dokáží splnit v rámci svých schopností a dovedností.
Učí žáky hospodařit s vlastní energií, rozvrhnout adekvátně aktivní činnost a odpočinek.
Motivuje žáky tak, aby k práci s výpočetní technikou získali pozitivní vztah.
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5. 3. 1 Vyučovací předmět: Práce na PC

Předmět : Práce na PC

Ročník : 4. a 5.

Očekávané výstupy
Z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Žák by měl :
Ovládat základní obsluhu počítače.
Dodržovat pravidla bezpečné a
zdravotně nezávadné práce s výpočetní
technikou.
Pracovat s výukovými a zábavnými
programy podle pokynu.

Žák by měl znát :
- jak se nazývají jednotlivé části počítače
- základní hygienická pravidla při práci u
počítače (nejíst, nepít, umýt si ruce)
- jak se zapíná a vypíná počítač
- jak si najít a otevřít zvolený program a
jak jej ukončit

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- základní části a popis počítače
- základní uživatelská obsluha počítače
- komponenty počítače, jejich
pojmenování a funkce
- software počítače (textový editor,
kreslicí programy)
- zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených
s využíváním výpočetní techniky

Osobnostní a sociální výchova
Multimediální výchova

Čj, M, Vl., Přv, Hv, Vv

5. 3. 2 Vyučovací předmět: Informatika

Předmět : Informatika

Ročník : 6.

Očekávané výstupy
Z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Žák by měl :
Ovládat základy psaní na klávesnici.
Zvládat práci s výukovými programy.
Dodržovat pravidla zacházení
s výpočetní technikou

Žák by měl znát:
- přídavná zařízení počítače, jejich účel,
použití a obsluha
- možnosti výpočetní techniky
- způsob osvojení znalostí a dovedností
práce s počítačem

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- základní uživatelská obsluha počítače
- komponenty počítače, jejich
pojmenování a funkce

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Mediální výchova

- základní funkce textového a
grafického editoru

Environmentální výchova

- práce s výukovými programy, hry,
multimédia

Čj, M, Z, D, F, Hv, Vv
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Předmět : Informatika

Ročník : 7.

Očekávané výstupy
Z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Žák by měl :
Ovládat základy psaní na klávesnici, na
uživatelské úrovni práci s textovým
editorem.
Zvládat práci s výukovými programy.
Dodržovat pravidla zacházení
s výpočetní technikou.

Žák by měl znát :
- způsob, jak napsat na počítači
jednoduchý text v programu Word
- práci v programu Malování

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- základní funkce textového a
grafického editoru
- seznámení s možností vyhledávání
informací pomocí internetu
- přídavná zařízení počítače, jejich účel,
použití a obsluha

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Mediální výchova
Environmentální výchova
Čj, M, D, Z,

Předmět : Informatika

Ročník : 8.

Očekávané výstupy
Z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Žák by měl :
Ovládat základy psaní na klávesnici, na
uživatelské úrovni práci s textovým
editorem.
Umět vyhledat potřebné informace na
internetu.
Dodržovat pravidla zacházení
s výpočetní technikou.
Osvojit si základy elektronické
komunikace.

Žák by měl znát :
- jak si vyhledat v internetu jakýkoliv
údaj
- jak komunikovat s úřady, institucemi
- jak stahovat hudbu, filmy
- jak napsat e-mail
- možnosti multimediální komunikace

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- základní uživatelská obsluha počítače
- komponenty počítače, jejich
pojmenování a funkce
- software počítače (textový editor,
kreslicí programy, multimediální
programy
- zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených
s využíváním výpočetní techniky

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech

Předmět : Informatika

Mediální výchova
Environmentální výchova
Čj, Aj, M, D, Z, F,

Ročník : 9.

Očekávané výstupy
Z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl :
Ovládat základy psaní na klávesnici, na
uživatelské úrovni práci s textovým
editorem.

Žák by měl :
- jak si vyhledat v internetu jakýkoliv
údaj
- práce s webovými prohlížeči

- zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených
s využíváním výpočetní techniky

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
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- osvojit si základy elektronické
komunikace

- jak komunikovat s úřady, institucemi
- jak stahovat z internetu a posílat
formou elektronické pošty
- jak odpovědně přistupovat
k nevhodným obsahům vyskytujícím se
na internetu
- jak prezentovat svou osobu a svou práci

- práce s výukovými programy, hry,
multimédia
- základní způsoby elektronické
komunikace – e-mail, mobilní telefon,
počítačová komunikace

Mediální výchova
Environmentální výchova

Čj, M, Aj, Ov, Z, D
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5. 4. Člověk a jeho svět
Tematický okruh pro 1. Stupeň Člověk a jeho svět je v naší škole realizován v následujících
předmětech a s uvedenou časovou dotací:
Vzdělávací
oblast

Vyuč. předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Čas.
dotace

Člověk a jeho
svět

Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda

2
---

2
---

2
---

-2
2

-2
2

6
4
4

Cílové zaměření oblasti, klíčové kompetence
Základní výchovné a vzdělávací postupy v této vzdělávací oblasti směřují k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí
Kompetence k učení

a) žák nashromáždí soubor znalostí, vědomostí, nových pojmů v daných tematických okruzích,
osvojuje si pravidla slušného chování a jednání, vytváří pozitivní mezilidské vztahy
Učitel:
vyvolává zájem o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu
k místu a k zemi, kde žije
napomáhá rozvoji myšlení a vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a
dějů
vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systemizaci
b) žák se snaží chápat význam věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemné vztahy a souvislosti
Učitel:
vede k pozorování, pojmenovávání porovnávání poznatků a zkušeností
umožní poznat propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemné ovlivňování, vytváří pozitivní
vztah k živé a neživé přírodě
upevňuje hygienické návyky, zásady zdravého životního stylu
vede k hledání potřebných informací a jejich využití v běžném životě pomocí nejnovější techniky
Kompetence k řešení problémů

a) žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá jejich nejvhodnější způsob řešení
Učitel:
vede žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učí je rozpoznávat a chápat
problémy a nesrovnalosti
ukazuje žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vede je k jejich
ověřování a srovnávání
Kompetence komunikativní

a) žák rozvíjí svou slovní zásobu, svůj rejstřík výrazů, logické myšlení a vyjadřování svých
myšlenek a pocitů
Učitel:
rozvíjí u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou
společnost, přírodní jevy a historické události
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seznamuje žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech
(encyklopedie, internet) a vede je k jejich systematickému využívání
Kompetence sociální a personální

a) žák se naučí spolupracovat s druhými, přijímá sociální role a pracuje na společném díle
Učitel:
vede žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i
zpracování výstupů v oblastech vlastivědných, přírodovědných
předkládá žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vede je k jejich dodržování
individuálním přístupem buduje sebedůvěru žáka a jeho samostatný vývoj
Kompetence občanské

a) žák hledá své místo mezi lidmi, učí se sžívat s přírodou a
Učitel:
na základě příkladů z historie vede žáky k respektování přesvědčení druhých lidí
vede žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních
problémů
ukazuje žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku
Kompetence pracovní

a) žák poznává propojení se světem fyzické práce
Učitel:
seznamuje žáky s vlastnostmi některých materiálů
poukazuje na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vede žáky k jejich eliminaci
učí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožní jim hledat vlastní postup
Vzdělávací obsah ve vzdělávacích předmětech
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se člení do těchto pěti tématických okruhů, které se objevují
ve všech ročnících 1. stupně, v předmětech Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda
- Místo, kde žijeme
- Lidé kolem nás
- Lidé a čas
- Rozmanitosti přírody
- Člověk a jeho zdraví
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5. 4. 1 Vyučovací předmět: Prvouka

Předmět: Prvouka

Ročník: 1.

Tematický okruh: Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
Znát nejbližší okolí svého bydliště a
okolí školy.
Poznat orientační body pro cestu do
školy

Žák by měl:
- znát svůj domov a jeho okolí – orientace v okolí domova,
adresa, bydliště
- vědět o své škole – prostředí školy, život ve škole a jejím
okolí, orientace v okolí školy, základy dopravní výchovy

- domov a jeho okolí
- škola
- okolní krajina

Osobnostní a sociální výchova
(poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy)
Vv, Čj, Pv

Tematický okruh: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát role nejbližších členů domácnosti.
Mít osvojené základy společenského
chování.
Vědět, jak se chovat při setkání s cizími
lidmi

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
- vědět o rodině – názvy členů rodiny
- mít společenské chování – pozdrav, oslovení, prosba,
poděkování
- vědět, jak se chovat při setkání s cizí osobou

- rodina a společnost
- společenské chování
-osobní bezpečí

Osobnostní a sociální výchova
(poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy)
Vv, Čj, Pv

Tematický okruh: Lidé a čas
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát rozvržení svých denních
činností.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- se orientovat v čase – roční období, týden, den a jeho
rozvržení, využití volného času
- poznat tradiční lidové svátky

- orientace v čase – roční doby, rozdělení denních činností
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
(poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy)
Vv, Čj, Pv

Tematický okruh: Rozmanitosti přírody
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Poznat viditelné proměny přírody
v ročních obdobích.
Poznat druhy domácích a volně
žijících zvířat.
Mít základní představu o zásadách
života v přírodě.

Školní výstupy

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Žák by měl:
- rozlišit přírodu v ročních obdobích
- pečovat o zvířata a ptáky
- popsat sezónní práce na zahradě a na poli

- příroda v ročních obdobích
- práce na zahradě a na poli
- péče o zvířata a ptáky v zimě
- chování v přírodě, ochrana
přírody

Environmentální výchova

Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl :
Uplatnění hygienických návyků a
zásad.
Pojmenovat hlavní části lidského
těla.

Žák by měl:
- pečovat o zdraví, zdravá výživa, pitný režim
- se učit denní režim
- naučit se osobní hygieně, předcházení úrazům
- dbát na osobní bezpečí – v silničním provozu

- lidské tělo
- péče o zdraví a zdravá výživa
- osobní bezpečí

Předmět: Prvouka

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
(poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy)
Vv, Čj, Pv, Tv

Ročník: 2.

Tematický okruh: Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Orientovat se v okolí svého bydliště
a v okolí školy.
Být schopný s dopomocí dopsat a
zvládnout cestu do školy.

Žák by měl:
- znát domov a jeho okolí – orientace v okolí domova,
adresa bydliště
- znát svou školu – prostředí, život ve škole a jejím okolí
- znát okolní krajinu – významné orientační body

- domov a jeho okolí – orientace
v okolí domova, adresa bydliště
- škola – prostředí, život ve škole a
jejím okolí
- okolní krajina – významné
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Rozvoj poznávacích schopností,
smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění
Vv, Čj, Pv

Poznat nejvýznamnější místa v okolí.

orientační body

Tematický okruh: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi.
Projevovat toleranci k odlišnostem
spolužáků.
Vědět, jak se chovat při setkání
s cizími lidmi

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vědět o rodině a společnosti, příbuzenských a
společenských vztazích
-sledovat jednání v obchodě, na poště, u lékaře
- poznávat povinnosti žáků ve škole
- dbát na osobní bezpečí –chování v rizikových situacích

- rodina a společnost
- právo a spravedlnost
- osobní bezpečí

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Mezilidské vztahy, tolerance,
spolupráce, podpora
Čj, Tv

Tematický okruh: Lidé a čas
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Mít základní znalosti o čase.
Znát základy určování času.
Znát své denní povinnosti.
Poznat různé lidské činnosti

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- se učit o orientaci v čase – roční doby, den, týden, měsíc
-umět určovat čas na celé hodiny, znát dny v týdnu
- poznat využití volného času

- jednoduchá orientace v čase
- tradiční lidové svátky

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Rozvoj poznávacích schopností
Osobnostní a sociální výchova
Čj, Hv

Tematický okruh: Rozmanitosti přírody
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Poznat viditelné proměny přírody
v ročních obdobích.
Poznat druhy domácích a volně
žijících zvířat.
Mít základní představu o zásadách
života v přírodě.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- poznávat přírodu v ročních obdobích – znaky ročních
období
- pojmenovat sezónní práce na zahradě a na poli
- vědět o péči o zvířata a ptáky v zimě
- vědět o vhodném chování v přírodě, ochrana přírody

- příroda v ročních obdobích
- péče o zvířata a ptáky
- práce na zahradě a na poli
- ochrana přírody
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Environmentální výchova
Čj, Pv, Vv, M, Tv

Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Žák by měl:
Uplatňovat hygienické návyky.
Zvládat sebeobsluhu.
Uplatňovat základní pravidla
silničního provozu.
Dokázat sdělit své zdravotní potíže a
problémy.

Žák by měl:
- uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu za
mírné dopomoci
- dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a jiných lidí
- jako chodec by měl znát pravidla přecházení přes ulici
- měl by umět popsat, kde ho bolí, co cítí

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- lidské tělo
- péče o zdraví a zdravá výživa
- osobní bezpečí

Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj smyslového vnímání,
soustředění a pozornosti
Tv, Pv, Čj

Předmět: Prvouka

Ročník: 3.

Tematický okruh: Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Školní výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Zvládnout orientaci v okolí svého
bydliště.
Popsat a zvládat cestu do školy.
Znát nejvýznamnější místa v okolí
školy.

Učivo

Žák by měl:
- znát domov a jeho okolí, orientace vv okolí bydliště,
adresa bydliště
- poznat svou školu – prostředí, život ve škole a jejím okolí,
základy dopravní výchovy
- okolní krajinu – významné orientační body

Tematický okruh: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Školní výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi.
Mít osvojené základy společenského
chování.
Projevovat toleranci k odlišnostem,
přednostem i nedostatkům
spolužáků.
Pojmenovat běžná povolání a

- domov a jeho okolí
- škola – prostředí školy, život ve
škole a jejím okolí
- základy dopravní výchovy

Učivo

Žák by měl:
- vědět o rodině a společnosti – role členů rodiny,
příbuzenské vztahy
- používat základní pravidla společenského chování, jednání
u lékaře, v obchodě, na poště
- poznávat právo a spravedlnost – povinnosti žáků školy
- vědět o protiprávnm jednání (krádeže, lhaní, ubližování,
šikana)
- poznávat souvislosti: lidé a věci, lidé a činnosti
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- rodina a společnost
- osobní bezpečí
- právo a spravedlnost

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Mezilidské vztahy
Čj, M, Pv, Vv

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Mezilidské vztahy, tolerance,
spolupráce, podpora,
komunikace.
Osobnostní a sociální výchova

Čj, Tv

pracovní činnosti.
Vědět, jak se chovat při setkání
s cizími lidmi

Tematický okruh: Lidé a čas
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Zvládnout jednoduchou orientaci
v čase.
Poznat, kolik je hodin.
Znát rozvržení svých denních
činností.
Rozlišit děj v minulosti, přítomnosti,
budoucnosti.
Rozlišit různé lidské činnosti.

Školní výstupy
Žák by měl:
- určovat roční období, rok, měsíce, kalendář
- určovat čas na čtvrthodiny
- znát den a jeho rozvržení
- poznávat současnost a minulost v našem životě, tradice
lidových svátků

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- orientace v čase
- současnost a minulost

Osobnostní a sociální výchova,
psychohygiena
Čj, Vv

Tematický okruh: Rozmanitosti přírody
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Popsat a porovnat proměny přírody j
různých ročních obdobích.
Pojmenovat základní druhy ovoce a
zeleniny, poznat rozdíly mezi
dřevinami a bylinami.
Poznat nejběžnější zvířata domácí a
volně žijící.
Provádět jednoduché pokusy se
známými látkami.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět rozlišit znaky ročních období
- popsat chování domácích zvířat, ptáků, i volně žijících
- znát sezónní práce na poli a v zahradě
- pečovat o životní prostředí, sběr a třídění odpadů
- poznávat látky a jejich vlastnosti – tání ledu a sněhu

- příroda v ročních obdobích
- rostliny, živočichové
- ochrana přírody
- látky a jejich vlastnosti

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Environmentální výchova

Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo
74

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
Uplatňovat hygienické návyky a
zvládat sebeobsluhu.
Dodržovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných.
Uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce.
Pojmenovat hlavní části lidského
těla.
Dokázat sdělit své zdravotní potíže a
pocity.
Zvládnout ošetření drobných
poranění.

Žák by měl:
- znát základy péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim,
osobní hygiena
- vědět, co je zdravá strava a dostatek pití
- znát význam aktivního pohybu – předcházet úrazům
- umět se bezpečně chovat v silničním provozu
- péče o zdraví, běžné nemoci, chování v době nemoci a
prevence
- vědět, jak ošetřit drobný úraz

- lidské tělo
- péče o zdraví a zdravá výživa
- osobní bezpečí

osobnostní a sociální výchova
Komunikace a informovanost
Tv, Čj

5. 4. 2 Vyučovací předmět: Vlastivěda

Předmět: Vlastivěda

Ročník: 4.

Tematický okruh: Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát region, ve kterém bydlí
Popsat polohu svého bydliště na
mapě.
Začlenit svou obec do příslušného
kraje.
Orientovat se na mapě CR.
Určit světové strany.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět vyprávět o domově a jeho okolí.
- charakterizovat svou obec, řeku, kopce, čistota vody.
- pečovat o životní prostředí.
- vědět, jak se orientuje v obci.
- vědět o dopravě v obci, mezi obcemi.
- poznávat významné a památné budovy: nádraží, pošta,
zámek, nemocnice, IZS
- poznávat orientaci na mapě. Hlavní světové strany.

Tematický okruh: Lidé kolem nás
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-domov a jeho okolí
- škola
- obec, město
- okolní krajina
- Česká republika

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického
člověka

Multikulturní výchova

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Dodržovat pravidla pro soužití ve
škole, v rodině, v obci
Rozpoznat ve svém okolí nevhodné
chování a jednání vrstevníků a
dospělých.
Znát základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy.
Reagovat vhodným způsobem na
pokyny dospělých při mimořádných
situacích

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vědět, co je škola a život ve škole. Školní řád.
- dodržovat pravidla chování a znát povinnosti žáka ve
škole.
- být poučen o základních právech dítěte
- Příbuzenské vztahy. Další členové rodiny. Úcta ke stáří.
- umět se chovat ve společnosti.
- být informován o situacích hromadného ohrožení, o
chování při požáru, záplavách, dopravní nehodě.
- Osobní bezpečí. Krizové situace

- rodina a společnost
- právo a spravedlnost
- osobní bezpečí
- situace hromadného ohrožení

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova demokrat. člověka
Osobnost. a sociální výchova

Tematický okruh: Lidé a čas
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Rozeznat rozdíly mezi životem dnes
a životem v dávných dobách.
Znát významné události a pověsti,
které se vztahují k regionu a kraji.
Vědět o významných kulturních,
historických a přírodních památkách
v okolí svého bydliště.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- bezpečně určit den, týden, měsíc, rok. Kalendář,
části dne, denní režim.
- znát významné dny a svátky, zvyky a tradice.

- orientace v čase
- naše země v dávných dobách
- současnost a minulost v našem
životě

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova

- poznávat téma Naše země v pravěku – lovci mamutů.
- se dozvědět o pověsti z minulosti (zejména krajové)
- se zajímat o minulost našeho kraje a současnost

Tematický okruh: Rozmanitosti přírody
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Popsat střídání ročních období a
charakterizovat je.
Uplatňovat zásady ochrany přírody a

Žák by měl:
- znát střídání ročních období.
- charakterizovat roční období.
- být poučen o vodě v krajině.

- příroda v ročních obdobích
- látky a jejich vlastnosti
- voda a vzduch
- půda
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Environmentální výchova

životního prostředí

- čistota vod, péče o životní prostředí.

Rozumová výchova

Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Uplatňovat zásady a návyky
zdravého životního stylu.
Uplatňovat základní pravidla
silničního provozu.
Poskytnout první pomoc při
drobných úrazech a umět přivolat
lékaře
Znát nebezpečí zneužívání
návykových látek.

Školní výstupy

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Žák by měl:
- vědět o denním režimu, zdravé stravě a pitném režimu.
- Význam odpočinku a spánku. Zdravý pohyb.
- Osobní hygiena.
- Chování chodců a cyklistů v silničním provozu.
- při dopravní nehodě umět poskytnout první pomoc.
- vědět, jak přivolat lékařskou pomoc.
- být poučen o nebezpečí kouření, pití alkoholu

- lidské tělo
- péče o zdraví, zdravá výživa
- návykové látky a zdraví
- osobní bezpečí
- ochrana člověka za mimořádných
událostí

Předmět: Vlastivěda

Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Čj, Tv, Přv, Vv

Ročník: 5.

Tematický okruh: Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Poznávat zemi, ve které žije
Popsat polohu svého bydliště na
mapě.
Začlenit svou obec do příslušného
kraje.
Orientovat se na mapě CR.
Určit světové strany.
Mít základní znalosti o České
republice a její zeměpisné poloze na
mapě.
Poznat státní symboly.
Sdělit a popsat poznatky a zážitky

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět využívat dopravu v obci, mezi obcemi.
- znát významné a památné budovy: nádraží, pošta, zámek,
nemocnice, IZS
- podle mapy se orientovat
- umět číst v mapě
- seznámit se se základními poznatky o České republice
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
osobnostní a sociální výchova

- Česká republika
- Orientace na mapě. Hlavní
světové strany.
- Čtení mapy, vysvětlivky.
- Mapa ČR. Orientace, sousední
státy. Evropa.
- Povrch a podnebí ČR.
- Hlavní město Praha
- Místní oblasti na mapě. Čechy,
Morava, Slezsko.
- Státní symboly

Výchova demokratického
člověka

Multikulturní výchova
Vv, Čj, M, Pv

z vlastních prázdninových cest.

Tematický okruh: Lidé a čas
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Žák by měl:
Rozeznat rozdíly mezi životem dnes
a životem v dávných dobách.
Znát významné události a pověsti,
které se vztahují k regionu a kraji.
Vědět o významných historických a
přírodních památkách v okolí svého
bydliště.

Žák by měl:
- Den, týden, měsíc, rok. Kalendář..
- Významné dny a svátky. Zvyky a tradice.
- Naše země v pravěku – lovci mamutů.
- Pověsti z minulosti (zejména krajové)
- Příchod Čechů. Počátky českého státu.
- Život ve středověku. Karel IV. a rozvoj Prahy.
- Minulost našeho kraje a současnost

Učivo
- Orientace v čase
- naše země v dávných dobách
- současnost a minulost v našem
životě

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova demokrat. člověka
Osobnost. a sociální výchova
Čj, Přv, Vv,

Tematický okruh: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Dodržovat pravidla pro soužití ve
škole, v rodině, v obci.
Rozpoznat ve svém okolí nevhodné
chování a jednání vrstevníků a
dospělých.
Znát základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy.
Reagovat vhodným způsobem na
pokyny dospělých při mimořádných
situacích.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- být seznámen se základními právy dítěte
- být veden k úctě ke stáří.
- chovat se správně ve společnosti.
- umět jednat v obchodě, na poště, úřadu apod.
- být obeznámen se situacemi hromadného ohrožení.
- znát chování při požáru, záplavách, dopravní nehodě.
- Osobní bezpečí. Krizové situace. Služby odborné pomoci.

Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví
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- rodina a společnost
- právo a spravedlnost
- osobní bezpečí
- situace hromadného ohrožení

Průřezová témata a
mezipředmětové
vztahy
Výchova demokrat. člověka

Osobnost. a sociální
výchova
Čj, Tv, Přv

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Uplatňovat zásady a návyky
zdravého životního stylu.
Uplatňovat základní pravidla
silničního provozu.
Poskytnout první pomoc při
drobných úrazech a umět přivolat
lékaře.
Vědět, co dělat v nebezpečných
situacích ohrožujících zdraví, za
mimořádných situací

Žák by měl:
- pojmenovat a popsat části lidského těla,
hlavní orgány, orgánové soustavy
- rozdíly mezi mužem a ženou
-základní péče o nemocného, přivolat
První pomoc
- jak odmítnout nabízenou cigaretu,
alkohol, drogu a proč
- jak se bránit před násilím, šikanou,
agresivitou
- jak se chovat při povodních, požáru

- lidské tělo
- péče o zdraví, zdravá výživa
- návykové látky a zdraví
- osobní bezpečí
- ochrana člověka za mimořádných
událostí

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova

Tematický okruh: Rozmanitosti přírody
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Poznat propojenost živé a neživé
přírody, přizpůsobení organizmů
prostředí.
Uvést zástupce živočišné a rostlinné
říše vyskytující se v našem okolí a
popsat jejich základní životní
podmínky
Zvládat péči o pokojové rostliny,
znát způsob péče o drobná domácí
zvířata.
Uplatňovat zásady ochrany přírody a
životního prostředí.
Popsat vliv činnosti lidí na přírodu a
posoudit, které činnosti přírodnímu
prostředí pomáhají a které mu škodí.
Provést jednoduchý pokus podle
návodu.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
-umět určit znaky přírody živé a neživé
- vědět, co je půda, voda, vzduch, nerost, hornina
-vědět, co získáváme z přírody ( ropa, plyn, kovy, sůl,
stavební suroviny)
- poznat, co potřebují lidé, zvířata, rostliny k životu
- vědět, která zvířaty žijí v našem kraji
- a které rostliny se vyskytují v okolí naší školy, bydliště,
vytvořit herbář
- pečovat o pokojové rostliny, ošetřovat a množit je
- vyprávět o domácích mazlíčcích a jejich potřebách
- chráníme přírodu
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- živá a neživá příroda
- rozdělení látek a jejich vlastnosti
- voda a vzduch
- půda, působení přírodních vlivů
- rostliny, houby, živočichové
- ochrana přírody

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Vv, Vl, Čj, Vv, Pv

¨

5. 4. 3 Vyučovací předmět : Přírodověda

Předmět: Přírodověda
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát region, kde bydlí a jeho přírodopisné
zajímavosti.
Žák by měl:
Poznat ohrožené rostliny a živočichy.
Vědět, jak se třídí domovní odpad.
Žák by měl:
Popsat střídání ročních dob a charakterizovat je.
Žák by měl:
Poznat propojenost živé a neživé přírody,
přizpůsobení organizmů prostředí.
Uvést zástupce živočišné a rostlinné říše
vyskytující se v našem okolí a popsat jejich
základní životní podmínky
Zvládat péči o pokojové rostliny, znát způsob
péče o drobná domácí zvířata.
Uplatňovat zásady ochrany přírody a životního
prostředí.
Provést jednoduchý pokus podle návodu.
Žák by měl:
Vědět, jak se chovat v situaci ohrožující zdraví.
Umět přivolat lékaře, znát postup volání na
tísňové linky.

Ročník: 4.
Školní výstupy
1. Místo, kde žíjeme
- okolní krajina
- vliv krajiny na život lidí
2. Lidé kolem nás
- vliv člověka na okolní krajinu, ochrana čistoty
řek
- nakládání s odpadem, třídění odpadů
3. Lidé a čas
- příroda v jednotlivých ročních dobách
- sezónní práce na poli, v zahradě
4. Rozmanitosti přírody
- znaky přírody živé a neživé
- půda, voda, vzduch, nerost, hornina
- co potřebují lidé, zvířata, rostliny k životu
- která zvířaty žijí v našem kraji
- které rostliny se vyskytují v okolí naší školy,
bydliště
- pečovat o pokojové rostliny, ošetřovat a množit je
- vyprávět o domácích mazlíčcích a jejich
potřebách
- chráníme přírodu
5. Člověk a jeho zdraví
- chování jedince v situaci ohrožující zdraví
- chování jedince v mimořádné situaci (požár,
dopravní nehoda, povodeň)
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Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- okolní krajina

Osobnostní a sociální výchova
Čj, Vl,

- chování v přírodě, péče o
životní prostředí
- třídění odpadů

Environmentální výchova

- příroda v ročních obdobích

Pv, Tv

- živá a neživá příroda
- rozdělení látek a jejich
vlastnosti
- voda a vzduch
- půda, působení přírodních vlivů
- rostliny, houby, živočichové
- ochrana přírody

- ochrana člověka za mimořádné
situace
- služby odborné pomoci

Vl, Pv

Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Vv, Vl, Čj, Vv, Pv

Osobnostní a sociální výchova
Vl, Tv

Předmět: Přírodověda
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát region, kde bydlí a jeho přírodopisné
zajímavosti.
Poznat některé zástupce fauny a flóry našeho
regionu.
Žák by měl:
Rozpoznat v okolí nevhodné chování lidí.
Poznat ohrožené rostliny a živočichy.
Umět třídit domovní odpad.
Žák by měl:
Popsat střídání ročních dob a charakterizovat je.
Žák by měl:
Poznat propojenost živé a neživé přírody,
přizpůsobení organizmů prostředí.
Uvést zástupce živočišné a rostlinné říše
vyskytující se v našem okolí a popsat jejich
základní životní podmínky
Zvládat péči o pokojové rostliny, znát způsob
péče o drobná domácí zvířata.
Uplatňovat zásady ochrany přírody a životního
prostředí.
Popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit,
které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a
které mu škodí.
Provést jednoduchý pokus podle návodu.
Žák by měl:
Vědět, jak se chovat v situaci ohrožující zdraví.
Umět poskytnout základní pomoc, přivolat lékaře.

Ročník: 5.
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

1. Místo, kde žijeme
- okolní krajina
- vliv krajiny na život lidí; povodně, bouře,
oteplování

- okolní krajina

Osobnostní a sociální výchova
Čj, Vl,

2. Lidé kolem nás
- vliv člověka na okolní krajinu, ochrana čistoty
řek
- nakládání s odpadem, třídění odpadů
3. Lidé a čas
- příroda v jednotlivých ročních dobách
- sezónní práce na poli, v zahradě
4. Rozmanitosti přírody
- znaky přírody živé a neživé
- půda, voda, vzduch, nerost, hornina
- co získáváme z přírody ( ropa, plyn, kovy, sůl,
stavební suroviny)
- co potřebují lidé, zvířata, rostliny k životu
- která zvířaty žijí v našem kraji
- které rostliny se vyskytují v okolí naší školy,
bydliště, vytvořit herbář
- pečovat o pokojové rostliny, ošetřovat a množit je
- vyprávět o domácích mazlíčcích a jejich
potřebách
- chráníme přírodu
5. Člověk a jeho zdraví
- chování jedince v situaci ohrožující zdraví
- chování jedince v mimořádné situaci (požár,
dopravní nehoda, povodeň)
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- chování v přírodě, péče o
životní prostředí
- třídění odpadů
- příroda v ročních obdobích
- pohyby Země

- živá a neživá příroda
- rozdělení látek a jejich
vlastnosti
- voda a vzduch
- půda, působení přírodních vlivů
- rostliny, houby, živočichové
- ochrana přírody

- ochrana člověka za mimořádné
situace
- služby odborné pomoci

Environmentální výchova
Vl, Pv
Pv, Tv

Osobnostní a sociální výchova
Environmentální výchova
Vv, Vl, Čj, Vv, Pv

Osobnostní a sociální výchova
Vl, Tv
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5. 5. Člověk a společnost
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a společnost má významnou roli v přípravě žáků na běžný, občanský
život. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Žáky seznamuje s historií našeho národa
v souvislostech s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot našeho
kulturního dědictví. Objasňuje též principy existence a fungování demokratické společnosti.
Pomáhá utvářet a rozvíjet osobnost žáků po stránce mravní a estetické. Formuje jejich vnitřní
postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá žákům orientovat se v mezilidských
vztazích.
V této vzdělávací oblasti se u žáků postupně formují sociální dovednosti, důležité postoje, orientace
v běžném občanském životě. Důležitou součástí této oblasti je formování úcty a víry v sebe sama,
ve své schopnosti, orientovat se současném světě, vědět a znát vše, co souvisí s naším běžným,
všedním životem. Nedílnou součástí tohoto vzdělávání je i prevence rasizmu, xenofobie,
extremismu.
Touto vzdělávací oblastí chceme vychovávat k vzájemné toleranci, znalosti a respektování lidských
práv, prosazování rovnoprávnosti žen a mužů. Chceme také vychovávat žáky k úctě a ochraně
životního prostředí a našich kulturních hodnot.
Tato vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací obory :
Dějepis a Občanská výchova
Vzdělávací obor Dějepis poskytuje žákům základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i vlastního
národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život lidí
v minulosti a mají význam pro současnost. Vede žáky k poznání toho, že historie není pouze věda
s výčtem dat a událostí, ale že její význam sahá do současné doby a to především v podobě
kulturněhistorických památek, které náš život i současnost velmi obohacují.
Vzdělávací obor Občanská výchova se především zaměřuje na formování osobnosti žáků po
stránce mravní, citové a volní tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co
nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky základními vědomostmi o podstatě fungování společnosti, o
právech a povinnostech občanů Poskytnout žákům základní orientaci v právních předpisech a
normách potřebných v běžném občanském životě. Vytvářet u žáků základy právního vědomí a
občanské odpovědnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
• získání základních vědomostí o minulosti a současnosti naší země v kontextu se světovými
dějinami
• poznání postupné změny způsobu života lidí v různých epochách dějinného vývoje
• poznání historických a kulturních památek, jejich ochraně a úctě k nim
• zvládání přiměřeně náročných situací běžného života
• osvojení norem společenského chování a občanského soužití
• chápání hodnoty pozitivních mezilidských vztahů
• kultivovanému vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů a potřeb a jejich obhajování
nacházení místa a své role ve společnosti a vytváření představy o vlastní budoucnosti úctě
k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
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•
•
•

k rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých
společenství získávání orientace v aktuálním dění naší země a ve světě
rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti pochopení podstaty demokracie, práv a povinností občanů
rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho důsledků

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Na konci základního vzdělávání žák:
• žák umí používat metody, strategie učení
• používá vhodné mnemotechnické pomůcky a jiné pomocné techniky, umí pracovat s učebnicí,
pracovním sešitem, vhodnými pracovními pomůckami
• umí psát poznámky podle ústního výkladu učitele poznává vlastní pokroky a umí rozpoznat
problémy, které mu brání v učení a pochopení učiva
• dokáže správně vyhledávat a používat informace v běžném životě, uvědomuje si význam
vzdělání v kontextu s pracovním životem a kvalitou života
Kompetence k řešení problémů
Na konci základního vzdělávání žák:
• dokáže vnímat a rozpoznat problémové situace
• dokáže najít vhodné a účinné řešení dokáže samostatně řešit náročné životní situace, umí
překonávat životní překážky přiměřeně svým schopnostem a možnostem
• dokáže přijmout důsledky svých činů a svého chování
• dokáže si poradit s neúspěchem, naopak dokáže tento neúspěch využít a poučit se z něho
• dokáže popsat problém, najít vhodnou pomoc a požádat o ni
• dokáže se řídit radou, kterou dostane
• dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Na konci základního vzdělávání žák:
• vyjadřuje se srozumitelně, umí vést dialog
• rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům,
záznamům a obrazovým materiálům
• zvládá písemnou komunikaci
• umí vyjadřovat své názory a postoje a umí konstruktivně obhájit svůj vlastní názor
• využívá běžné informační a komunikační prostředky
• umí využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření plnohodnotných vztahů a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
Na konci základního vzdělávání žák:
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• má a posiluje zdravé sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
• ví, co jsou základní mravní hodnoty v rodině a společnosti
• respektuje pravidla práce ve skupině a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce
• umí rozpoznat nevhodné a rizikové chování, je schopen si uvědomit jeho negativní důsledky pro
sebe i pro společnost
• umí navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky i dospělými osobami, respektuje druhé a snaží se
upevňovat dobré mezilidské vztahy
• neustále posiluje sociální chování a sebeovládání, vnímá potřeby starých, nemocných,
postižených a jinak znevýhodněných osob
• uvědomuje si a zná nebezpečí psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby i osob jiných
Kompetence občanské
Na konci základního vzdělávání žák:
• zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
• zvládá běžnou komunikaci s úřady
• chápe nebezpečí rasismu a xenofobie
• chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, aktivně se podílí na ochraně
životního prostředí
• umí se správně zachovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.
Podle pokynů kompetentních osob uplatnit osvojené dovednosti a postupy
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5. 5. 1 Vyučovací předmět: Občanská výchova
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Z RVP ZV–LMP

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
OBČANSKÁ VÝCHOVA

ŠKOLNÍ DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

ROČNÍK: 6.
PŘESAHY A VAZBY
(MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA)

Žák by měl:
Člověk ve společnosti

mít základní informace o sociálních,
právních a ekonomických otázkách
rodinného života a rozlišovat
postavení a role rodinných
příslušníků

vysvětlit pojem domova z hlediska
své sounáležitosti k rodině, obci,
regionu, vlasti
uvést příklady prvků, které člověku
pomáhají vytvořit si osobní vztah ke
svému domovu a jeho okolí
znát zajímavá místa a kulturní
památky
umět vysvětlit původ a způsoby
dodržování svátků
uvést příklady typických zvyklostí a
tradic
uvést příklady významných
osobností, které proslavily náš národ
chovat se šetrně ke kulturním
památkám a přírodním objektům
vysvětlit přínos kulturních institucí
pro život lidí
vysvětlit význam harmonických
vztahů mezi členy rodiny (vzájemná
pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj
dítěte
rozpoznat možné příčiny rodinných
problémů a uvést vhodné způsoby
řešení
popsat, do kterých důležitých oblastí
rodina směřuje výdaje
rozhodnout, jak vhodně naložit se

Obec, region, kraj – zajímavosti a
významné osobnosti obce, regionu,
kraje.
Přírodní zajímavá místa, kulturní
památky, národní zvyky, obyčeje.

Z – Česká republika.
EV – Ochrana přírody a kulturních
památek.

Naše vlast – významné události a
osobnosti, které proslavily naši vlast.
Státní svátky.

Rodina, škola - funkce a struktura
rodiny, zákon o rodině, úplná a neúplná
rodina, náhradní rodinná péče,
odpovědnost rodičů za výchovu dětí.

OSV – Péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy.

OSV – Respekt, podpora, pomoc.
Mezilidské vztahy ve společnosti –
rovnoprávné postavení žen a mužů.
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svým kapesným a s uspořenými
penězi
respektovat mravní principy a
pravidla společenského soužití
formulovat své nejbližší plány

znát obvyklé a přijatelné způsoby
chování ve společnosti
znát školní řád
vysvětlit, proč je výhodné vzájemně
spolupracovat ve škole
vysvětlit souvislosti mezi vzděláním
a budoucí profesí

Mezilidské vztahy ve společnosti –
základní pravidla společenského chování
Rodina a škola - práva a povinnosti žáků,
vztahy ve škole, význam vzdělání pro
život

uplatňovat vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích a rozlišit projevy
nepřiměřeného chování a porušování
společenských norem
kriticky přistupovat k projevům
vandalismu

vysvětlit, proč je každý občan
povinen dodržovat právní řád
respektovat základní právní normy
našeho státu
zdůvodnit nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu
vystupovat
uplatnit vhodné způsoby komunikace
v různých životních situacích

Mezilidské vztahy ve společnosti
- mezilidská komunikace
- mravní hodnoty jedince

rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů
mezi lidmi a být ohleduplný ke
starým, nemocným a postiženým
spoluobčanům

navrhnout způsoby pomoci lidem
Mezilidské vztahy ve společnosti – úcta
v nouzi a v případě potřeby jim
k člověku.
dokázat pomoci
Mravní hodnoty jedince.
vysvětlit, proč je důležitá vzájemná
solidarita mezi lidmi v situacích
ohrožení (záplavy, požáry)
rozpoznat netolerantní, rasistické a
Mezilidské vztahy ve společnosti –
xenofobií projevy chování lidí
problémy lidské nesnášenlivosti.
objasnit potřebu tolerance ve
společnosti
Rovnocennost a rovnoprávnost
zaujmout aktivní postoj proti všem
národnostních menšin.
Člověk a svoboda.
projevům lidské nesnášenlivosti
respektovat kulturní zvláštnosti i
Otázky víry a náboženství.
odlišné názory, zájmy, způsoby
Nebezpečí náboženských sekt.
chování a myšlení lidí
zaujímat tolerantní postoj
k menšinám
Stát a právo

být seznámen s nebezpečím rasismu
a xenofobie
tolerovat kulturní zvláštnosti, názory
a zájmy minoritních skupin ve
společnosti

OSV – Péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy.
VDO – Škola jako model otevřeného
partnerství a demokratického
společenství, demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole, způsoby
uplatňování demokratických principů a
hodnot v každodenním životě školy.
OSV – Komunikace v různých situacích,
asertivní komunikace, dovednosti
komunikační obrany proti agresi a
manipulaci.
OSV – Dovednosti pro řešení problémů
a rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí - problémy
v mezilidských vztazích.
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OSV – Pomáhající a prosociální chování,
dovednosti rozhodování v eticky
problematických situacích všedního dne.
OSV – Chyby při poznávání druhých.

MUV - Kulturní
rozdíly, lidské vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip sociálního smíru
a solidarity.

uvědomovat si rizika porušování
právních ustanovení a důsledky
protiprávního jednání

rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně
patologickými jevy

popsat a odsoudit projevy šikany
Lidská práva – šikana.
vysvětlit, proč je každý občan
povinen dodržovat právní řád
Člověk a právo – práva a povinnosti
respektovat základní právní normy
občana, trestná činnost mládeže.
našeho státu
Péče o občana
Zdravotní a sociální péče – orgány a
rozpoznat projevy sociálně
instituce zdravotní péče. Pomáhající
patologických jevů
organizace (krizová centra).
hledat pomoc v případě potřeby
Člověk a volný čas – kultura, sport.
rozlišit vhodné a nevhodné způsoby
využívání volného času
Volnočasové aktivity. Zájmové a
sportovní organizace. Význam kultury
orientovat se v nabídce
v životě člověka. Kulturní zařízení.
volnočasových aktivit
Nevhodné využívání volného času.
zhodnotit nabídku kulturních a
sportovních institucí a cíleně z nich
Nebezpečí drog.
vybírat akce, které ho zajímají

Předmět: Občanská výchova

OSV – Lidská práva jako regulativ
vztahů.

MEV – Vliv médií na každodenní život,
na postoje a chování.
OSV – Organizace vlastního času.

Ročník: 7.

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
znát základní vztahy člověka jako
občana ke státu a jeho institucím
mít základní informace o státoprávním
uspořádání, zákonodárných orgánech,
orgánech státní zprávy, základních
symbolech státu
mít základní informace o organizaci
školství, význam vzdělávání a vzdělání
pro život člověka
znát požadavky na chování žáka ve škole
znát jednotlivá školská zařízení

Žák by měl:
znát životní rytmus rodiny
znát rodinné příslušníky a jejich role,
rodinné tradice a zvyky, sváteční dny
rodinného života
znát svoje město, důležitá místa,
zastupitelstvo města
znát zaměstnání svých rodičů a jejich
pracoviště
znát význam místního hospodářství a
kultury
znát památná místa a významné
osobnosti regionu
znát státoprávní uspořádání, prezidenta
republiky, vládu, parlament, jednotlivá
ministerstva
mít základní informace o volbách do
zastupitelských orgánů, okresní, městské
a obecní úřady

Obec

Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení

Region
Výchova demokratického člověka
Kraj
Multikulturní výchova
Rodina

Škola

Naše vlast
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Výchova ke zdraví
život v rodině
vztahy mezi jednotlivými členy rodiny

mít vztah ke státním symbolům

Předmět: Občanská výchova

Ročník: 8.

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
znát problematiku základních
mezilidských vztahů a života v rodině
mít úctu k rodičům a prarodičům
mít přátelské vztahy s vrstevníky
mít povědomí o tom, že slabší a mladší
se musí chránit
mít základní informace o sociálních,
právních a ekonomických otázkách
rodinného života

Žák by měl:
znát význam přátelství
vědět o citových vztazích mezi mužem a
ženou
vědět, co je odpovědnost za druhého a
vůči druhému
vědět o sexualitě, antikoncepci,
nebezpečí pohlavních chorob a AIDS
znát význam a funkci rodiny
znát, jak rodina vzniká, svatební obřad,
manželství
vědět, co je rozvod, rozpad rodiny, jeho
příčiny a důsledky
znát, jaká je péče o děti bez rodiny,
dětské domovy, SOS dětské vesničky,
náhradní rodinná péče, adopce
znát, co je postižení – smyslové, tělesné,
mentální
umět navázat vztahy k handicapovaným
osobám
znát hospodaření rodiny, rozpočet
domácnosti
znát právní dokumenty občana – OP,
cestovní doklady, žádost o jejich
vystavení
znát, jak a kde se ověřují listiny
se umět informovat o zaměstnání, znát
pracovní úřad
znát, co je sociální zabezpečení, lékařská
péče, nemocenské pojištění, podpora
v nezaměstnanosti
znát pojmy nemoc, částečná a plná
invalidita

Mezilidské vztahy ve společnosti

Osobnostní a sociální výchova

Právní základy státu

Výchova k myšlení

Státní správa a samospráva

Multikulturní výchova

Zdravotní a sociální péče

Výchova ke zdraví
problematika dospívání
vztahy mezi mužem a ženou
antikoncepce
AIDS a další pohlavní a pohlavně
přenosné choroby
teorie pohlavního života
početí, těhotenství, porod
výchova dětí
vztahy k vrstevníkům, ostatním lidem,
handicapovaným občanům
přátelství, láska, hledání partnera

Člověk a právo

Přírodopis
rozmnožování, vývoj jedince
anatomie pohlavního ústrojí
vývojová období jedince
význam antikoncepce
význam citového vztahu
zvláštnosti období dospívání
Pracovní výchova
- péče o dítě
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mít kladný vztah k nemocným a
invalidním spoluobčanům
umět nabídnout a poskytnout těmto
osobám pomoc

Předmět: Občanská výchova

Ročník: 9.

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
znát, co je kulturní jednání a chování
mezi lidmi ve společnosti
znát základní charakterové a volní
vlastnosti člověka
znát základy filozofie
znát různé výklady světa a místa člověka
v něm
znát etické hodnoty
znát pojem kulturní a racionální
využívání volného času
znát sportovní a zájmové aktivity a
organizace v místě bydliště a školy
být motivován k aktivnímu trávení
volného času a zdravému způsobu života
znát význam životního prostředí pro
člověka a jeho zdraví
znát, jak se správně chovat k přírodě a
seznámit se s ekologickými iniciativami
a zájmovými organizacemi ve svém
regionu

Žák by měl:
znát demokratické uspořádání naší
společnosti
znát základy společenského chování a
jednání
vědět, co je slušnost, ohleduplnost,
tolerance k názorům a zájmům ostatních
ovládat komunikační dovednosti
umět dobře vycházet s ostatními lidmi a
být jim prospěšný
znát bezpečnost a ochranu zdraví při
práci
znát bezpečnostní předpisy a pravidla
silničního provozu
umět předcházet úrazům
znát látky poškozující zdraví
znát orgány činné v trestním řízení,
policie, soudy, nápravná zařízení
znát pojem obrana vlasti
znát různá pojetí vzniku světa, života a
člověka
umět se chovat a vědět, co znamená úcta
k člověku a ochrana života
znát význam kultury v životě člověka
umět aktivně chránit životní prostředí a
přírodní památky
vědět, co je zdravý způsob života

Občanské soužití

Výchova demokratického člověka
Výchova k myšlení

Ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí
Multikulturní výchova
Základní filozofické problémy
Enviromentální výchova
Základní etické problémy

Ekologická výchova

Tělesná výchova
životospráva, režim dne
význam pohybových aktivit v životě
člověka
relaxační techniky

Návštěvy výstav a muzeí

Besedy na téma „Ekologie“

Výchova ke zdraví
aktivní využití volného času
dbát na zdravý způsob života
znát pravidla silničního provozu
ochrana před úrazem
závislosti
techniky k překonání stresu a únavy

Přírodopis
první pomoc při úrazu, zástava krvácení,
kardiopulmonální resuscitace
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otužování
zásady zdravého způsobu života

5. 5. 2 Vyučovací předmět: Dějepis
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Z RVP ZV-LMP

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
DĚJEPIS

ŠKOLNÍ DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

ROČNÍK: 6.
PŘESAHY A VAZBY
(MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA)

Žák by měl:
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Pravěk
pochopit význam dějin jako sdělení
minulosti

mít představu o rozdílech způsobu
života pravěkých a současných lidí
podle obrázků umět popsat pravěká
zvířata, způsob jejich lovu, zbraně,
předměty denní potřeby, kultovní
předměty

seznámit se s periodizací dějinného
vývoje lidské společnosti
orientovat se na časové ose
seznámit se s druhy historických
pramenů archeologie, pomocné
vědy historické, kroniky, pověsti,
legendy, muzea, knihovny
vytvářet si schopnosti využívat jako
zdroj informací různorodé verbální i
neverbální texty společenského a
společenskovědního charakteru
na základě získaných informací
vytvářet úctu a respekt k vlastnímu
národu i k jiným národům a
etnikům
seznámit se s periodizací období
pravěku:
Doba kamenná
způsob života a obživy
vznik náboženství
počátky zemědělství
kultura
Doba bronzová
kovové kameny

Doba předhistorická a doba historická.

Historické prameny.

Získávání informací o dějinách.

Život v pravěku.
Hmotná a duchovní kultura; náboženství.
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MEV - Různé typy sdělení, jejich
rozlišování a jejich funkce.
ČJ - Čtení s porozuměním, práce
s encyklopediemi, novinami,
časopisy. Pověsti, legendy, mýty.
I - Vyhledávání informací pomocí
internetu.

VV – Modelování z hlíny, pravěké
malby.

zánik rodové společnosti
druhy kultur
Doba železná
Keltové
rozvoj řemesel a obchodu
porovnat způsoby obživy a soužití
lidí v pravěku a v současnosti
vyhledávat příklady života
v pravěku v literatuře

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE - STAROVĚK
Starověké civilizace
znát souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vývojem starověkých
států
popsat život v době nejstarších
civilizací

pochopit vliv přírodních podmínek
na vznik a vývoj států
seznámit se s podstatou
společenského uspořádání a
s projevy náboženských představ
seznámit se s nejvýznamnějšími
památkami a významnými
osobnostmi dané doby
pochopit přínos starověké civilizace
pro rozvoj evropské kultury
informativně se seznámit se
starověkými civilizacemi:
Egypt
- kultura, umění a vzdělanost
Řecko
- městské státy Sparta, Athény
- řecká vzdělanost, věda a umění
- olympijské hry
- peloponéská válka
- Makedonie – říše Alexandra
Velikého
Řím
- společenský a hospodářský vývoj
Říma (království, republika,
císařství – Caesar)
- kultura a umění

Egypt; Řecko; Řím - informativně obecné
znaky a specifické zvláštnosti
(hospodářského, společenského,
politického, kulturního a náboženského
vývoje).
Přínos pro rozvoj světové kultury, vznik
písma.
Významné osobnosti.
Historické památky.
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Z - Světadíly, světové strany.

ČJ - Báje a pověsti.
VV – Řecké umění (malířství,
sochařství).
VDO – Demokracie, despocie,
tyranie.

ČJ - Římské báje.
VV - Římské umění (stavitelství,
sochařství, malířství).

Opakování učiva – pravěk a starověké civilizace

Předmět: Dějepis

Ročník: 7.

Očekávané výstupy
Z RVP ZV - LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl znát:
základy z dějin národa v kontextu se
světovým vývojem, s akcentem na historický
odkaz významných osobností
znát způsob a hloubku jednotlivých
historických období
znát významné osobnosti jednotlivých
období

Žák by měl:
znát co je doba historická a
prehistorická
znát sběračsko-lovecký způsob života
znát počátky zemědělství
znát období počátků kultury a
náboženství
znát období příchodu Slovanů
znát Velkomoravskou říši a náboženský
přínos Cyrilometodějské misie
znát jaké byly počátky českého státu
znát kdo byl Svatý Václav
znát první přemyslovce
znát změny ve feudální společnosti,
rozvoj měst
znát kdo byl Přemysl Otakar II.
Znát kdo byli Lucemburkové
Znát kdo byl Karel IV.
Vědět o období rozvoje kultury,
stavitelství s vzdělání v období
feudalismu
znát co bylo Husitství a jaký byl jeho
vliv na uspořádání středoevropských poměrů
vědět kdo byl Mistr Jan Hus, Jan
Želivský, Jan Žižka z Trocnova a jejich
význam pro stát a společnost
vědět, kdo byl Prokop Holý
znát bitvu u Lipan
se orientovat v době vlády Jiřího z
Poděbrad

Život v pravěku

Výchova demokratického
člověka
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Příchod Slovanů
Multikulturní výchova
Rozmach Českého státu za doby
vlády Přemyslovců a Lucemburků

Husitství a jeho vliv na uspořádání
středoevropských poměrů

Výtvarná výchova
pravěká kresby
pravěké umění
seznámení s architektonickými
slohy
Český jazyk a literatura
práce s encyklopedií

Předmět: Dějepis

Ročník: 8.

Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl znát:
důsledky objevných cesta poznávání
nových civilizací
a mít přehled o zásadních historických
událostech po nástupu Habsburků na
český trůn
zásadní historické události, které se
týkají vývoje v našich zemích v období
osvícenství
a umět charakterizovat období národního
obrození
příčiny a důsledky 1.světové války
základy vzniku samostatné
Československé republiky

Žák by měl:
-změny názorů na svět ve 14. a 15. století
zámořské objevy a jejich důsledky
znát příčiny a vznik habsburské monarchie
vědět o bitvě na Bílé hoře a její důsledky
vědět, kdo byl J.A. Komenský a znát jeho
význam
znát dobu pobělohorskou
znát osvícenský absolutismus v našich
zemích
znát reformy Marie Terezie a Josefa II.
Vědět o počátcích odporu proti nevolnictví,
o počátcích revoluce v zemědělství a
průmyslu
Znát, kdo byl František Palacký
Znát podrobnosti z revolučního roku 1848
Znát výraz „Národní buditelství“
Vědět o příčinách a důsledcích 1.světové
války
Znát vznik Československého státu

Kryštof Kolumbus

Osobnostní a sociální výchova

Nástup Habsburků

Multikulturní výchova

Osvícenství

Český jazyk a literatura
život a dílo J.A. Komenského
odborný text, umělecká próza –
rozdíly
práce s encyklopedií

Národní buditelství

Československá republika

Předmět: Dějepis

Ročník: 9.

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl znát:
období úřadu T.G. Masaryka
co byla hospodářská krize a 30.léta
v Československu
co byl fašismus
2. světovou válku

Žák by měl:
vědět, co byla hospodářská krize
mít přehled o tom, co byla 30.léta
v Československu
vědět, co byl fašismus, o jeho nárůstu a
nebezpečí

T.G. Masaryk

Výchova demokratického člověka

Multikulturní výchova
2.světová válka, její příčiny a
důsledky
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Československo po 2.světové válce
Rok 1968 a jeho významné události
Období obnovení demokracie v naší
zemi

znát příčiny 2.světové války
vědět, co byl stalinismus a formy
autokratické vlády
vědět, co byl protektorát Čechy a Morava
znát politický systém a hospodaření
v období světové války
znát průběh a výsledky 2. světové války,
domácí a zahraniční odboj
znát poválečný vývoj v Československu
vědět, co byla vláda jedné strany a zápas
lidu o demokracii
znát pojem Pražské jaro 1968, pokus o
reformu společenského zřízení
vědět o nástupu vojsk Varšavské smlouvy a
nástupu normalizace
znát co byla Charta 77
vědět, kdo je Václav Havel, znát jeho
význam v moderních dějinách našeho státu
podrobně znát události listopadu 1989
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Poválečný vývoj
v Československu

Pražské jaro 1968

Období obnovení pluralitního
sytému a demokracie

Občanská nauka
státoprávní uspořádání
demokratické uspořádání naší
společnosti
zákonodárné orgány
prezident republiky
vláda a parlament
vztah občana ke státním symbolům
Český jazyk a literatura
- dílo V.Havla, pohádky

5. 6. Člověk a příroda
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast je realizována v 7.-9. ročníku druhého stupně a navazuje na vzdělávací oblast
prvního stupně Člověk a jeho svět. Žáci v ní poznávají přírodu jako aktivní systém s vlastními
vztahy a zákonitostmi, místo a roli člověka v tomto systému, lidské využívání přírodních zákonů a
zdrojů, působení člověka na přírodu v lokálním i globálním měřítku. Zároveň se učí chápat
geografické, společenské a politické členění světa a přírodní specifika různých oblastí i jednotlivých
světadílů.
Vzdělávací obsahy jsou realizovány ve vyučovacích předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis,
Zeměpis.
Vzdělávací oblast má v rámci ŠVP celkovou hodinovou dotaci 13 vyučovacích hodin.
Vyučovací
oblast
Člověk a
příroda

Vyučovací
předmět
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

--1+1D
1

1
-1+1D
1

1
-1+1D
1

1
1
1
1

Časová dotace

12+3D

5. 6. 1 Vyučovací předmět: Fyzika
Charakteristika vzdělávacího oboru
Vzdělávací obor Fyzika je veden jako samostatný předmět v sedmém až devátém ročníku. Je
dotován počtem jedna hodina týdně. Má charakter přírodovědný i společenskovědní a je propojen s
dalšími předměty ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda jako je Chemie, Zeměpis, Přírodopis.
Poskytuje žákům základní vědomosti o fyzikálních jevech a jejich použití v praktickém životě,
umožňuje jim hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě , vzájemným souvislostem a
vztahům mezi nimi.
Cílové zaměření vzdělávacího oboru
Kompetence k učení
a) žák využívá vhodné metody práce, způsoby učení, veškeré pomůcky, audiovizuální techniku i
počítačové programy k rozvoji schopností získávat informace a pracovat s nimi.
Učitel:
zapojuje žáka do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví
i zdraví ostatních lidí,
vede žáka k zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání /pozorování, měření, experiment)
Kompetence k řešení problémů
a) žák porovnává a zobecňuje nové poznatky a vlastní zkušenosti a využívá je v praktickém životě
Učitel:
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zdůrazňuje využívání učební látky především na dostupných příkladech, naučí pracovat na
domácích elektropřístrojích a podobně
vede žáka k šetření energiemi , ekologickému myšlení a hospodaření s přírodními zdroji
c) žák si osvojuje dovednosti předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek nebo
životní prostředí
Učitel:
naučí žáky poskytovat první pomoc při úrazu
vede je k zodpovědnosti za své chování v krizových situacích
naučí je, jak předcházet nebezpečným situacím, jak se chovat bezpečně například při práci
s elektrickými přístroji
Kompetence pracovní
a) žák se podílí svou vlastní prací na ochraně zlepšování životního prostředí
Učitel:
vede žáky k aktivnímu sběru druhotných surovin
poukazuje na kvalitu vody v přírodě a pomáhá nalézat řešení vedoucí k úspoře pitné vody
vede k osvojování dovedností předcházet a řešit situace ohrožujících životy , zdraví, majetek nebo
životní prostředí
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Předmět: FYZIKA

Ročník: 7.

Tematický okruh: Pohyb těles. Síly.
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Poznat, zda je těleso v klidu nebo
v pohybu.
Znát vztah mezi rychlostí, dráhou a časem
u rovnoměrného pohybu.
Rozeznat, zda na těleso v konkrétní
situaci působí síla.
Aplikovat poznatky o jednoduchých
strojích.
Předvídat změnu pohybu těles při
působení síly.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- znát a popsat vlastnosti určitých těles
- umět převádět jednotky hmotnosti, času,
objemu, délky
- rozpoznat tělesa v klidu
- určit, jaká síla způsobila pohyb tělesa
- znát možnosti usnadnění pohybu a zabránění
nadbytečnému tření
- Páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina,
šroub
- umět využít přírodních prvků při usnadnění
pohybu jako jednoduchých strojů
- umět jednoduchým způsobem popsat na modelu
(obrázku) působení sil na těleso
- pochopit a umět jednoduše vysvětlit co je
gravitační pole a gravitační síla a jak působí na
tělesa

- Vlastnosti těles: měření fyzikálních
veličin (délka, hmotnost, objem, čas)
- Klid, pohyb, setrvačnost
- Síla a její měření. Tření.
- Tlaková síla a tlak
- Práce, výkon
- Jednoduché stroje
- Užití jednoduchých strojů v praktickém
životě
- Působení sil stejných a opačných směrů
na těleso
- Gravitační pole a gravitační síla, přímá
úměrnost mezi gravitační silou a hmotností
tělesa

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální
výchova, poznávací schopnosti

Ch, Pv,

Tematický okruh: Mechanické vlastnosti tekutin
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Znát a využívat poznatky a zákonitosti
tlaku
Znát základní pojmy: skupenství, hustota,
tlak, prostředí, tání, tuhnutí.
Vědět o hospodaření s energiemi.
Vědět, co jsou obnovitelné a
neobnovitelné zdroje energie.

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- Přeměny skupenství – tání a tuhnutí.
- Skupenské teplo tání.- Vypařování a
kapalnění.
- Tlak v kapalinách a plynech.

Environmentální výchova
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Žák by měl:
- poznat druhy vod (pitná a užitková, přírodní,
minerální apod.)
- rozdělit látky podle druhu ( skupenství)
- vysvětlit vyšší tlak vody, plynu v nádobách,
nádržích
-vědět, co jsou spojené nádob
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Tematický okruh: Energie. Tepelné motory.
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
- znát vzájemný vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem (bez vzorců)

Školní výstupy

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Žák by měl:
- poznat použití motoru spalovacího, vznětového,
reaktivního a zážehového
- na modelu poznat funkce sání, stlačení, expanze,
výfuk

- Tepelné motory.
- Spalovací motor čtyřdobý (zážehový a
vznětový)
- Reaktivní motor.
- Letectví a kosmonautika
- Péče o čistotu ovzduší
- Alternativní zdroje výroby energie

Environmentální výchova
Vztah člověka k prostředí
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Tematický okruh: Zvukové děje
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Rozpoznat zdroje zvuku.
Posoudit vliv nadměrného hluku na
životní prostředí.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vědět, jak se zvuk šíří a odráží
- poznat, jak se měří rychlost zvuku
- poznat, jak hudební nástroje umí vyrábět zvuk
- vědět o škodlivosti nadměrného hluku pro lidské
zdraví

- Vznik a zdroje zvuku.
- Šíření a rychlost zvuku, látkové prostředí
jako podmínka vzniku šíření zvuku
- Odraz zvuku. Hudební nástroje.
- Škodlivost hluku

Předmět: FYZIKA

Ročník: 8.

Tematický okruh: Energie
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Znát vzájemný vztah mezi výkonem,

Žák by měl:
- vysvětlit, že třením některých látek vzniká

- Formy energie – druhy energie-
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

vykonanou prací a časem (bez vzorců)
Rozpoznat vzájemné přeměny různých
forem energie, jejich přenosu a využití.
Rozeznat teplo přijaté či odevzdané
tělesem.
Pojmenovat výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí.

elektrický náboj
- vyjmenovat druhy energie a její formy
- vědět, kde a jak se energie vyrábí
- znát způsob rozvodu energií na místa spotřeby
- vědět o bezpečném zacházení se spotřebiči
- moderní ekologické formy výroby energie

elektrická energie a výkon.
- Výroba a přenos elektrické energie.
- Jaderná energie. Jaderný reaktor, Jaderná elektrárna.
- Ochrana lidí před radioaktivním zářením.
- Alternativní zdroje energie

Environmentální výchova
Vztah člověka k prostředí
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Ov, Pv

Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- rozpoznat látky, které jsou vodivé a které jsou
nevodivé
- vědět, kde se ve svém okolí setká s elektrickými
přístroji a zařízeními
- umět sestavit elektrický obvod a popsat jeho
funkci
- umět odhadnout spotřebu elektrické energie
v domácnosti a vědět, jak ji ušetřit
- umět odečíst hodnoty na elektroměru
- umět poskytnout první pomoc při zasažení
elektrickým proudem
- vědět, jak se chránit před bleskem, zásahem el.
proudu
- umět jednoduše vysvětlit rozdíl mezi elektrickou
a magnetickou sílou

- Elektrický obvod – zdroje napětí,
spotřebiče.
- Suchý článek. Akumulátor.
- Vodiče a izolanty. Elektrický odpor.
- Elektroměr. Spotřeba el. energie
v domácnosti.
- Stejnosměrný elektromotor.
- Transformátor.
- Tepelné účinky el. proudu.
- Dodržování pravidel bezpečnosti při
práci s elektrickými přístroji a zařízeními.
- První pomoc při zasažení proudem.
- Magnety, jejich druhy a praktické využití

Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Znát planety sluneční soustavy a jejich
postavení vzhledem k Slunci.
Osvojit si základní vědomosti o Zemi jako
vesmírném tělese a jejím postavení ve

Žák by měl:
- umět pozorovat denní a noční oblohu
- umět vysvětlit oběh Země kolem Slunce a jak se
to na Zemi projevuje
- znát Měsíc v jednotlivých fázích a umět je

- Sluneční soustava – její hlavní složky.
- Měsíční fáze.
- Hvězdy – rozdíly mezi planetou a
hvězdou.

Žák by měl:
Sestavit podle schématu elektrický obvod.
Rozlišit stejnosměrný proud od střídavého
a změřit elektrický proud a napětí.
Znát zdroje elektrického proudu.
Rozlišit vodiče od izolantů na základě
jejich vlastností.
Znát zásady bezpečnosti při práci
s elektrickými přístroji a zařízeními.
Znát druhy magnetů a jejich praktické
využití.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Environmentální výchova
Vztah člověka k prostředí
Osobnostní a sociální výchova
Hodnoty a postoje

Výchova ke zdraví

Tematický okruh: Vesmír
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Mediální výchova
Čj – práce s odborným textem
Ov

vesmíru.

znázornit
- znát jména planet Sluneční soustavy

Předmět: FYZIKA

Ročník: 9.

Tematický okruh: Mechanické vlastnosti tekutin
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Žák by měl:
Využívat poznatky o zákonitosti tlaku
v klidných tekutinách.
Umět řešit jednoduché praktické
problémy.

Žák by měl:
znát hydraulická zařízení např. u automobilu
- sledovat vývoj počasí v souvislosti
s atmosférickým tlakem
- vědět, proč mohou lodě plout na vodě

Učivo
- Pascalův zákon – hydraulická zařízení a
jejich užití v praxi.
- Hydrostatický a atmosférický tlak.
- Archimedův zákon – vztlaková síla,
potápění, vznášení se a plování těles
v klidných tekutinách.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Environmentální výchova

Tematický okruh: Energie
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Znát zásady bezpečnosti při práci
s elektrickými přístroji a zařízeními.
Pojmenovat výhody a nevýhody
využívání různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na člověka a životní
prostředí

Žák by měl:
- vědět, jak se získává elektrická energie
- znát druhy elektráren podle obrázků
- umět jednoduše popsat jejich princip, výhody a
nevýhody
- vědět o způsobech ochrany před radioaktivním
zářením a před nebezpečným napětím
- umět prakticky a bezpečně zacházet s domácími
elektrospotřebiči

- Formy energie – druhy energieelektrická energie a výkon.
- Výroba a přenos elektrické energie.
- Druhy elektráren
- Ochrana lidí před radioaktivním zářením.
Transformátor, střídavý a stejnosměrný
proud.
- Od elektrárny ke spotřebiči
- Ochrana před nebezpečným napětím.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák by měl:

Učivo
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Rozpoznat, zda těleso je, či není zdrojem
světla.
Znát působení šíření světla v prostředí.
Rozlišit spojnou čočku od rozptylky a
znát jejich využití.

Práce s výpočetní technikou –
vyhledávání informací

- umět vyjmenovat některé zdroje světla a
rozhodnout zda těleso je či není zdrojem světla
- umět prakticky využít odrazu světla pomocí
zrcadla
- umět pochopit praktický význam spojné čočky a
rozptylky, toto umět vysvětlit na praktických
příkladech

- zdroje světla, rychlost světla ve vakuu a
v různých prostředích
- druhy a využití zrcadel
- čočky a jejich využití, praktické využití
optických přístrojů, praktická cvičení

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- Sluneční soustava – hlavní složky a
měsíční fáze.
- Hvězdy a planety.
- Nejnovější poznatky o vesmíru a
kosmickém výzkumu

Interpretace mediálních sdělení
a reality
Osobnostní a sociální výchova
(skup. práce – model Sluneční
soustavy)

Tematický okruh: Vesmír
Očekávané výstupy z RVP ZVLMP
Žák by měl:
Znát planety sluneční soustavy a jejich
postavení vzhledem k Slunci.
Osvojit si základní vědomosti o Zemi jako
vesmírném tělese a jejím postavení ve
vesmíru.
Objasnit pohyb planety Země kolem
Slunce a pohyb Měsíce kolem Země.
Rozlišit hvězdu od planety na základě
jejich vlastností.

Žák by měl:
- umět pozorovat denní a noční oblohu
- umět vysvětlit oběh Země kolem Slunce a jak se
to na Zemi projevuje
- znát Měsíc v jednotlivých fázích a umět je
znázornit
- znát jména planet Sluneční soustavy
- vědět, co je zatmění Měsíce a zatmění Slunce a
vysvětlit tyto jevy
- s učitelem sledovat na internetu poslední
novinky o kosmickém výzkumu
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Spolupráce a soutěživost
Práce s výpočetní technikou

5. 6. 2 Vyučovací předmět: Chemie
Charakteristika vzdělávacího oboru
Vzdělávací obor Chemie je veden jako samostatný učební předmět v devátém ročníku, kde je
dotován počtem jedna hodina týdně. Má přírodovědný i společenskovědní charakter a na
elementární úrovni poskytuje žákům v přiměřeném rozsahu příležitost k poznávání přírody jako
systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci se dozvídají o
některých prvcích, sloučeninách a chemických reakcích s důrazem na jejich praktické využití
člověkem a naopak na nepříznivý vliv lidské činnosti na životní prostředí.
Vzdělávací obor Chemie úzce souvisí s obory Fyzika a Přírodopis především činnostním a
badatelským charakterem výuky. Žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, zejména pak závislost člověka na
přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví.
Cílové zaměření vzdělávacího oboru
Vzdělávání v oboru Chemie směřuje k utváření a rozvoji klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
a) žák využívá vhodné metody práce, způsoby učení, veškeré pomůcky a pomocné techniky včetně
počítačových programů
Učitel:
zapojuje žáka do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví
i zdraví ostatních lidí,
vede žáka k zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování, měření, experiment)
b) žák se seznamuje s chemickými prvky, sloučeninami organickými a anorganickými a učí je
poznávat produkty přírody, které člověk využívá ve svůj prospěch
Učitel:
vede žáka k uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání přírodních zdrojů
(voda, ropa, apod.) v souvislosti s ochranou přírody
Kompetence k řešení problémů
a) žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá jejich nejvhodnější způsob řešení
Učitel:
vede žáky k tomu, aby hledali různé postupy při řešení zadaných úkolů a uměli vyhodnotit
správnost řešení
řeší s žáky především úkoly, které vyplývají z reálného života a praxe
rozvíjí schopnosti získávat informace při řešení problémů a pracovat s nimi
Kompetence pracovní
a) žák se podílí svou vlastní prací na ochraně zlepšování životního prostředí
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Učitel:
vede žáky k aktivnímu sběru druhotných surovin
poukazuje na kvalitu vody v přírodě a pomáhá nalézat řešení vedoucí k úspoře pitné vody
vede k osvojování dovedností předcházet a řešit situace ohrožujících životy , zdraví, majetek nebo
životní prostředí
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Předmět: CHEMIE

Ročník: 9.

Tematický okruh: Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Rozlišit společné a rozdílné
vlastnosti látek.
Rozpoznat přeměny skupenství.
Pracovat bezpečně s vybranými
běžně používanými nebezpečnými
látkami.
Umět reagovat na případy úniku
nebezpečných látek

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- charakterizovat vlastnosti látek: hustota, rozpustnost,
kujnost, tepelná a elektrická vodivost
- určit nebezpečné látky a přípravky: značení a užívání
běžných chemikálií
- znát zásady bezpečné práce ve školní dílně i v běžném
životě
-umět správně reagovat při mimořádné události: úniky
nebezpečných látek, havárie chemických provozů,
ekologické katastrofy

- vlastnosti látek
- nebezpečné látky a přípravky
- zásady bezpečné práce
- mimořádné události

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení ( rozvoj
zapamatování, opakování učiva)
Fy, PV, Výchova ke zdraví
Výchova demokratického
člověka (pomáhat lidem
v krizových situacích)

Tematický okruh: Směsi
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Poznat směsi a chemické látky.
Rozeznat druhy roztoků a jejich
využití v běžném životě.
Rozlišit různé druhy vody a uvést
příklady jejich použití.
Uvést zdroje znečišťování vody a
vzduchu ve svém nejbližším okolí

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- znát, že směsi jsou různorodé i stejnorodé roztoky, mají
různou koncentraci, nasycenost. Vliv teploty a míchání na
rychlost rozpouštění.
- vědět o oddělování složek směsi (usazování, filtrace,
destilace, krystalizace)
- znát vše o vodě – voda v přírodě, pitná a užitková voda,
odpadní vody, čistota vody.
- mít znalosti o vzduchu – složení, čistota ovzduší, smog,
teplotní inverze.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

- směsi – složky směsi,
- složení roztoků
- voda
- vzduch

Environmentální výchova (péče
o životní prostředí, třídění
odpadu v domácnostech
Osobnostní a sociální výchova
PV –vaření, Fy - , OV

Učivo

Průřezová témata a

Tematický okruh: Částicové složení látek a chemické prvky
Očekávané výstupy z RVP

Školní výstupy
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mezipředmětové vztahy

ZV-LMP
Žák by měl:
Znát nejobvyklejší chemické prvky a
jednoduché chemické sloučeniny a
jejich značky.
Rozpoznat vybrané kovy a nekovy a
jejich možné vlastnosti.

Žák by měl:
- umět popsat částicové složení látek – molekuly, atomy,
atomové jádro
- vědět. které jsou nejobvyklejší prvky, znát jejich názvy,
chemické značky, vlastnosti a použití těchto prvků
- umět orientovat se v periodické soustavě prvků
- poznávat nejjednodušší chemické sloučeniny

- částicové složení látek
- kovy (železo, hliník, měď, zlato,
stříbro, cín, olovo)
- nekovy (vodík, kyslík, dusík,
uhlík, síra)
- chemické sloučeniny

Výchova k myšlení (nové
poznatky z nového učebního
oboru)
PV –vaření
Fy,

Tematický okruh: Chemické reakce
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Pojmenovat výchozí látky a produkty
nejjednodušších chemických reakcí

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- pojmenovat nejjednodušší chemické reakce

- Vliv a působení prostředí na
chemické prvky a sloučeniny
(hoření, koroze, výbuch)

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
pokusy, exkurze
PV, Fy

Tematický okruh: Anorganické sloučeniny
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by mě
Popsat vlastnosti a použití vybraných
prakticky využitelných oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí. Znát vliv
těchto látek na životní prostředí.
Orientovat se v stupnici pH, změřit
pH roztoku univerzálním
indikátorovým papírkem.
Poskytnout první pomoc při zasažení
pokožky kyselinou, hydroxidem.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- znát názvosloví nejobvyklejších oxidů
- znát vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
oxidů
- poznat, co jsou kyseliny a hydroxidy, jejich charakter
(kyselost, zásaditost, vlastnosti)

- oxidy (uhličitý, uhelnatý, siřičitý,
dusičitý)
- hodnocení z hlediska ochrany
životního prostředí
- kyseliny (chlorovodíková, sírová,
dusičná)
- hydroxidy (sodný, draselný,
vápenatý)
- soli (chlorid sodný, síran
měďnatý, dusičnan stříbrný,
uhličitan sodný)
- průmyslová hnojiva
- stavební pojiva

- znát praktické použití vybraných kyselin a hydroxidů
- znát soli jako chemické sloučeniny, jejich vlastnosti a
použití

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
PV , Fy, Ze

PV

Tematický okruh: Organické sloučeniny
Očekávané výstupy z RVP

Školní výstupy

Učivo
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

ZV-LMP
Žák by měl:
Zhodnotit užívání paliv jako zdrojů
energie.
Znát příklady produktů
průmyslového zpracování ropy.
Uvést příklady bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů v potravě
z hlediska obecně uznávaných zásad
správné výživy

Žák by měl:
- poznat nejjednodušší uhlovodíky, jejich zdroje, vlastnosti
a využití, směsi uhlovodíků, alkoholy, aromatické
uhlovodíky
- získat znalosti o ropě, uhlí, zemním plynu, průmyslově
vyráběných palivech
- poznávat přírodní látky – zdroje, vlastnosti; bílkoviny,
tuky, sacharidy, vitaminy
- znát kladný i záporný vliv těchto látek na zdravý vývoj
člověka

- uhlovodíky metan, propan, butan
- ropa a její vlastnosti a
zpracování
- zemní plyn, uhlí
- chemické suroviny jako paliva
- výroba řepného cukru
- výroba piva, vína
-plasty a syntetická vlákna
- vlastnosti, využití,

PV –vaření, dílenské práce
Ze, Fy
exkurze, pokusy

Tematický okruh: Chemie a společnost
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Vědět o využívání prvotních a
druhotných surovin.
Znát zásady bezpečnosti při práci
s chemickými látkami.
Zhodnotit využívání různých látek
v praxi vzhledem k životnímu
prostředí a zdraví člověka

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět mluvit o chemickém průmyslu v ČR
- vědět o průmyslových hnojivech a jejich použití
- znát stavební pojiva – cement, vápno, sádra
-vědět o plastech a syntetických vláknech, o použitý,
vlastnostech, použití a způsobech likvidace
- vědět o hořlavinách, o významu tříd nebezpečnosti,
zásadách zacházení
- umět poskytnout první pomoc při popálení, poleptání
- porozumět problematice návykových látek, léčiv
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- chemický průmysl v ČR
- průmyslová hnojiva
- stavební pojiva
- plasty a syntetická vlákna
- hořlaviny
- léčiva a návykové látky

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
PV
Environmentální výchova
(likvidace nebezpečných látek,
třídění odpadu z domácnosti,
ochrana živočichů i rostlin)

5. 6. 3 Vyučovací předmět: Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
V průběhu výuky žáci postupně získávají ucelený přehled o okolním světě, počínaje podrobnými
znalostmi o svém nejbližším okolí a konče základním chápáním globálních souvislostí a problémů.
V rámci předmětu si žáci vytvářejí odpovídající představu o roli člověka v přírodních a
sociokulturních systémech, učí se vyhledávat, třídit a spojovat důležité přírodovědné, společenské a
politické informace. Předmět též výrazně formuje vztah žáků k živým organismům i k přírodě jako
takové, čímž nepřímo ovlivňuje jejich budoucí hodnotové orientace a vztah k ostatním lidem i
k sobě samým.
Učivo tvoří dvě vzájemně propojené oblasti:
oblast přírodopisná
základní znaky a taxonomie organismů
struktura a složení živých soustav
biologie rostlin, živočichů a člověka
oblast integrovaná
Země jako vesmírné těleso, pohyby Země
vznik a stavba Země, vývoj zemské kůry, geologické děje
horniny, nerosty, půdy, nerostné suroviny
příroda a přírodní děje, podnebí, počasí
projevy života, životní podmínky organismů
vývoj organismů na Zemi
vznik člověka a jeho vývoj
přírodní, podnební a vegetační oblasti
vodstva a oceány, vodní organismy
světadíly - povrch, přírodní podmínky, rostliny a živočichové, společenské a hospodářské poměry,
hospodářsky významné rostlinné a živočišné druhy
Česká republika - povrch, přírodní podmínky, rostliny a živočichové
ochrana přírody a životního prostředí, globální problémy lidstva
Učivo jednotlivých oblastí může být probíráno buď odděleně, nebo v blocích, kde na sebe
jednotlivé oblasti volně navazují.
V rámci ŠVP má předmět celkovou hodinovou dotaci 12 vyučovacích hodin, po třech hodinách
v každém ročníku 2. stupně.
Uplatňované metody a formy práce
V tomto předmětu mají dominantní podíl názorné vyučování a aktivizující metody učení. Vše, s čím
je žák seznamován, je dokládáno formou vizuálních prezentací obrazových, fotografických a
filmových materiálů, přímou prací s přírodninami a živými organismy, případně s jejich modely či
preparáty. Významnou roli hrají praktické činnosti a pozorování. Nepřímo doložitelné skutečnosti a
doplňující informace se žáci učí vyhledávat v atlasech, encyklopediích a populárně-naučné
literatuře. Důležitým informačním zdrojem je internet. Na základě vyhledávaných, předkládaných
či pozorovaných informací, jevů a dějů si žáci vytvářejí vlastní nákresy, schémata, popisy a
referáty. Skupinově pak zpracovávají samostatné tematické práce a projekty. Některé činnosti jsou
realizovány formou činností v terénu, poznávacích vycházek, průběžného pozorování.
V mezipředmětové kooperaci je významným zdrojem poznání péče o pěstované rostliny.
Žáci jsou motivováni pravidelnou přípravou na následné učivo, kdy jsou jim předem zadávány
k vyřešení konkrétní otázky, odborné výrazy i ucelené problémy.
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Učitel využívá k naplňování jednotlivých klíčových kompetencí následující výchovné a vzdělávací
strategie.
Kompetence k učení
a) žák by měl využívat vhodné naučné metody, strategie učení a pomocné techniky
Učitel:
uplatňuje při práci se žákem individuální přístup, volí metody a postupy s ohledem na závažnost
postižení
upevňuje učební návyky zadáváním samostatných činnosti - vyhledávání informací, shánění
obrazových materiálů, tvorba mikroprojektů
motivuje žáka zařazováním her a soutěží
umožňuje žákovi ověřovat si získané znalosti a dovednosti v praktických činnostech a při školních
akcích
pracovat s texty a názornými pomůckami
učitel ponechává žákovi prostor pro samostatný výběr učebních materiálů a názorných pomůcek,
manipulaci s nimi, jejich třídění a udržování
používat základní pojmy vzdělávací oblasti
učitel pomáhá rozšiřovat žákovu slovní zásobu, jeho znalost pojmů a odborných výrazů vyhledáváním, objasňováním
Kompetence k řešení problémů
a) Žák by měl vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob
řešení
Učitel:
zadává skupinové práce, podporuje kooperaci skupin
Kompetence komunikativní
a) Žák by měl využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným
textům, záznamům a obrazovým materiálům
Učitel:
vede žáka k samostatnému získávání informací předkládáním široké škály naučných a informačních
textů a ověřováním nabytých znalostí a dovedností v praxi
prohlubuje žákovy vědomosti používáním filmových materiálů a výukových programů
učí žáka vyhledávat informace v tisku, orientovat se, schématech,
Kompetence sociální a personální
a) Žák by měl respektovat pravidla práce v týmu
Učitel:
vede žáka ke schopnosti spolupráce zadáváním mikroprojektů a dalších skupinových prací
Kompetence občanské
a) Žák by měl chránit přírodu
Učitel:
prohlubuje vztah k přírodě a okolnímu prostředí ukázkami negativních důsledků lidské činnosti a
praktickými činnostmi vedoucími ke zlepšování životního prostředí
poukazuje na význam a jedinečnost každého živočicha a rostliny
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se snaží vytvářet u žáka pozitivní vztah k živé přírodě formou poznávacích a prožitkových činností
- pozorováním živočichů, kontaktem se živými zvířaty, péčí o ně
Kompetence pracovní
a) Žák by měl dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce, ochrany životního
prostředí
Učitel:
vytváří žádoucí bezpečnostní a hygienické návyky opakovaným poučováním a soustavnou
kontrolou při praktických činnostech, činnostech v terénu,
při veškerých činnostech vyžaduje důsledné dodržování pravidel šetrného chování k přírodě
Zařazená průřezová témata
Enviromentální výchova – ekosystémy
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Předmět: Přírodopis

Ročník: 6.

OBLAST
Člověk a příroda
Očekávané výstupy

PŘEDMĚT
Přírodopis
Učivo

OBDOBÍ
6. ročník
Průřezová témata

Žák by měl pojmenovat a rozpoznat živé a neživé přírodniny.
Žák by měl být seznámen s názory na vznik života a měl by vyjmenovat
5 základních projevů života.

Příroda živá a neživá
Vznik života, vývoj a rozmanitost a projevy života, názory na
vznik života, význam slunečního záření, vody, vzduchu a půdy
pro rostliny a živočichy.

EV/Základní podmínky života:
voda, vzduch, půda, ochrana
biologických druhů,
ekosystémy, energie a přírodní
zdroje.

Žák by měl rozpoznat a pojmenovat naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby.
Žák by měl pojmenovat stavbu rostlinného těla a vysvětlit výskyt a
význam rostlin a rozumět funkcím rostlinného těla.
Žák by měl být seznámen s druhy lesů a popsat důležitost lesních
porostů.
Žák by měl rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát jejich zástupce.
Žák by měl pojmenovat základní zástupce hmyzu, měl by být seznámen s
rozmnožováním hmyzu a pojmenovat základní části hmyzího těla.
Žák by měl pojmenovat základní zástupce sladkovodních ryb, měl by být
seznámen s mořskými rybami a s rozmnožováním ryb a měl by
pojmenovat základní části rybího těla.
Žák by měl pojmenovat základní zástupce obojživelníků a vědět v jakém
životním prostředí žijí, být seznámen s rozmnožováním žab a
vyjmenovat jejich základní zástupce, popsat a ukázat vnější a vnitřní
stavbu těla.
Žák by měl vyjmenovat základní zástupce plazů, být seznámen s
rozmnožováním, vědět v jakém životním prostředí žijí, být seznámen s
členěním plazů, popsat a ukázat vnější a vnitřní stavbu těla.
Žák by měl vyjmenovat základní zástupce ptáků, být seznámen s
rozmnožováním, popsat v jakém životním prostředí žijí, čím se živí,
popsat vnější a vnitřní stavbu těla a být seznámen s dělením na řády, měl
by vysvětlit důvody chovu vybraných domácích živočichů .
Žák by měl vyjmenovat základní zástupce savců, měl by být seznámen s
rozmnožováním, měl by popsat v jakém životním prostředí žijí a čím se
živí.

Houby s plodnicemi, stavba těla hub, výskyt a význam, zásady
sběru a konzumace.
Popis stavby rostlinného těla, výskyt a význam, životní
podmínky rostlin, funkce rostlinného těla.
Patro stromové, keřové, bylinné a mechové, listnaté, jehličnaté
stromy, lesní plody a byliny.
Zoologie obratlovců.
Stavba těla, dělení hmyzu, vývoj a rozmnožování hmyzu.
Ryby, způsob života, rozmnožování, sladkovodní a mořské
ryby, chovné ryby .
Obojživelníci, způsob života, rozmnožování.

Plazi, základní zástupci, způsob života a pohybu.

Ptáci, stavba ptačího těla, přizpůsobení těla životnímu
prostředí, způsob výživy, ochrana volně žijících ptáků,užitkové
ptactvo.
Savci, způsob výživy, členění, úloha ZOO.
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EV/ Ekosystémy:les, pole,
vodní zdroje, moře, lidská
sídla, kulturní krajina

Žák by měl získat základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích.
Potravinový řetězec. Živočichové a živočišná plemena.
Rostlinné skupiny. Lidské rasy.
Žák by měl pojmenovat a rozpoznat živé a neživé přírodniny.
Žák by měl být seznámen s názory na vznik života a měl by vyjmenovat
5 základních projevů života.
Žák by měl rozpoznat a pojmenovat naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby.
Žák by měl pojmenovat stavbu rostlinného těla a vysvětlit výskyt a
význam rostlin a rozumět funkcím rostlinného těla.
Žák by měl být seznámen s druhy lesů a popsat důležitost lesních
porostů.
Žák by měl rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát jejich zástupce.
Žák by měl pojmenovat základní zástupce hmyzu, měl by být seznámen s
rozmnožováním hmyzu a pojmenovat základní části hmyzího těla.

Předmět: Přírodopis

Ročník: 7.

OBLAST
Člověk a příroda
Očekávané výstupy

PŘEDMĚT
Přírodopis
Učivo

Žák by měl pojmenovat a objasnit základní přírodní děje ohledně vody,
Příroda, přírodniny, přírodní děje.
vzduchu, nerostů, hornin a půdy, měl by vyjmenovat přírodní zdroje živé
a neživé přírody: nerostné bohatství, půda, voda , vzduch, rostliny a
živočichové
Žák by měl svými slovy definovat pojem botanika, popsat, čím se
Botanika
zabývá, objasnit dělení rostlin do skupin podle znaků a způsobu života.
Žák by měl vlastními slovy definovat pojem zoologie a vědět , že se
zabývá živočišnou říší , žák by měl objasnit členění živočichů a měl by
vyjmenovat jejich základní zástupce.
Žák by měl popsat vnější a vnitřní stavbu těla základních živočišných
zástupců a vysvětlit funkce jednotlivých orgánů a znát způsob života
živočichů, znát význam živočichů v přírodě i pro člověka, popsat zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy

Zoologie

OBDOBÍ
7. ročník
Průřezová témata

EV / Základní podmínky
života:
Voda, vzduch, půda, ochrana
biologických druhů,
ekosystémy, energie a přírodní
zdroje.

Živočichové,
1.ploštěnci a hlísti.
EV / Ekosystémy: les, pole,
2.kroužkovci.
vodní zdroje, moře, lidská
3.měkkýši a
sídla, kulturní krajina.
mlži.
4.členovci :pavouci, roztoči, korýši.
5.hmyz: hmyz žijící na poli a v půdě, hmyz žijící v zahradách a
v sadech, hmyz žijící v lese, hmyz žijící ve vodě i v blízkosti
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vod, hmyz žijící v domácnosti, stavba těla, škodlivost,
užitečnost, výskyt
Žák by měl popsat stavbu rostlinného těla, znát životní podmínky rostlin, 1.Rostliny a houby, stavba rostlinného těla, životní podmínky
rozlišovat ovocné stromy, lesní rostliny a pokojové rostliny, rozpoznat
rostlin.
naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků a 2.Ovocné stromy a keře, pěstování a výsadba ovocných stromů
poznat lišejníky
a keřů, další ovocné rostliny a dovážené ovoce
3.pokojové a okrasné rostliny
4. rostlinné společenstvo les, význam lesa, dělení na listnaté,
jehličnaté a smíšené lesy, lesní byliny, kapradiny, plody a
houby.
Žák by měl pojmenovat a objasnit základní přírodní děje ohledně vody, vzduchu,
nerostů, hornin a půdy, měl by vyjmenovat přírodní zdroje živé a neživé přírody:
nerostné bohatství, půda, voda , vzduch, rostliny a živočichové

Předmět: Přírodopis

Ročník: 8.

OBLAST
Biologie člověka a zoologie
Očekávané výstupy

Žák by měl porovnat vnější a vnitřní stavbu a vysvětlit
funkce jednotlivých orgánů, rozlišit jednotlivou skupinu a
vyjmenovat hlavní zástupce, popsat základní projevy
chování, způsob života a znát jejich význam.

PŘEDMĚT
Přírodopis
Učivo
Obratlovci, typické základní znaky a jejich rozdělení
Ryby, vnější a vnitřní stavba, kostra, soustava (trávicí, dýchací, vylučovací a
nervová), smyslové orgány, rozmnožování, hospodářský význam,
nejznámější druhy.
Obojživelníci, vnější a vnitřní stavba, kostra, soustava (trávicí, dýchací,
vylučovací a nervová), smyslové orgány, rozmnožování, nejznámější druhy.
Plazi, vnější a vnitřní stavba, kostra, soustava (trávicí, dýchací, vylučovací a
nervová), smyslové orgány, rozmnožování, hospodářský význam,
nejznámější zástupci, rozdělení plazů: ještěři, hadi, želvy a krokodýlové.
Ptáci, vnější a vnitřní stavba, kostra, soustava, smyslové orgány,
rozmnožování, hospodářský význam, nejznámější zástupci, rozdělení ptáků
do skupin: dravci, sovy, šplhavci, kukačky, dlouhokřídlí, měkkozobí, pěvci,
hrabaví, vrubozobí, ochrana ptactva.
Savci, vnější a vnitřní stavba, kostra, soustava, smyslové orgány,
rozmnožování, hospodářský význam, nejznámější zástupci, rozdělení:
hmyzožravci, letouni, hlodavci, šelmy, kytovci, chobotnatci, lichokopytníci,
sudokopytníci, nehetnatci.
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OBDOBÍ
8. ročník
Průřezová témata
EV/Základní podmínky života:
voda, vzduch, půda, ochrana
biologických druhů,
ekosystémy, energie a přírodní
zdroje.

EV/ Ekosystémy: les, pole,
vodní zdroje, moře, lidská
sídla, kulturní krajina.

Žák by měl být seznámen s významem slova biologie
člověka . Žák by měl umět popsat vnější a vnitřní stavbu
člověka a vysvětlit funkce jednotlivých orgánů, popsat
vznik a vývin jedince, charakteristiky etap vývoje jedince,
popsat stavbu orgánů a orgánových soustav, jejich funkce,
znát příznaky a příčiny běžných nemocí a znát jejich
prevence a léčby, znát první pomoc, měl by vědět o vlivu
virů a bakterií v přírodě a na člověka

1.soustava opěrná a pohybová, kostra, druhy svalů a jejich činnost, první
pomoc při poranění a poškození kostí
2.soustava oběhová, složení krve a její funkce, stavba a činnost srdce a cév,
nakažlivé nemoci – imunita, výživa, význam očkování, hygiena oběhové
soustavy, první pomoc při krvácení.
3.soustava dýchací, stavba a činnost dýchací soustavy, hygiena dýchací
soustavy, první pomoc při zástavě dechu
4.soustava trávicí, stavba a činnost jednotlivých orgánů, složky potravy,
racionální výživa, hygiena potravy a trávicího ústrojí
5.soustava vylučovací, stavba a činnost ledvin, význam činnosti ledvin,
hygiena vylučovací soustavy
6.soustava kožní, stavba a činnost kůže, její význam, osobní hygiena ,
otužování
7.soustava řídící, hormonální a nervová soustava, stavba a činnost nervové
soustavy, obvodové nervstvo, stavba a funkce nervstva, styk organismu s
prostředím, kožní čidla, ústrojí čichu, chuti, ústrojí sluchu, ústrojí zraku,
oční vady.
8.rozmnožování, vývin jedince, stavba a činnost pohlavních orgánů, lidský
zárodek a jeho vývin, přehled pohlavních chorob, přehled hlavních období
lidského života, zvláštnosti období dospívání.
9.zásady zdravého života

Předmět: Přírodopis

Ročník: 9.

OBLAST
Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák by měl popsat vznik a vývin jedince, charakterizovat
hlavní etapy vývoje člověka, popsat stavbu orgánů a
orgánových soustav lidského těla a jejich funkce, být
seznámen s původem člověka a vývojem člověka –
antropologie
Žák by měl uvést příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi, rozlišit pojmy populace,
společenstva, ekosystémy a objasnit základní principy
některého ekosystému.

EV / Vztah člověka k prostředí:
prostředí a zdraví, rozmanitost
vlivů na zdravý nebo vlivů
prostředí na zdraví, možnosti a
způsoby ochrany zdraví,
nerovnoměrnost života na
zemi, rozdílné podmínky
prostředí a rozdílný
společenský vývoj na zemi.

PŘEDMĚT
Přírodopis
Učivo

OBDOBÍ
9. ročník
Průřezová témata

1. Člověk a Země

EV/ Lidské aktivity a problémy
životního prostředí EV/ Základní

Stavba a jednotlivé funkce těla člověka. Původ a vývoj člověka.

podmínky života:
voda, vzduch, půda, ochrana
biologických druhů,
ekosystémy, energie a přírodní
zdroje.

2. Společenstva organismů
Rostlinné společenstvo – les.
Živočišná společenstva.
Rozšíření a vývoj živočichů na Zemi.
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EV/ Ekosystémy:les, pole,
vodní zdroje, moře, lidská sídla,
kulturní krajina.
Žák by měl uvést příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi, rozlišit pojmy populace,
společenstva, ekosystémy a objasnit základní principy
některého ekosystému.
Žák by se měl s těmito rostlina- mi seznámit praktickým
poznáváním s důrazem na regionální podmínky, shrnout
význam těchto rostlin pro výživu člověka a hospodářské
využití v zemědělství a v průmyslu, být seznámen s
klimatickými a půdními podmínkami pro jejich pěstování.
Žák by měl popsat jednotlivé vrstvy Země, identifikovat
podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a
horniny, rozlišovat důsledky vnitřních a vnějších geologický
dějů, uvést příklady druhů půd a objasnit jejich vznik,
vysvětlit význam a vliv podnebí a počasí na rozvoj a udržení
života na Zemi.

3. Hospodářsky důležité rostliny
1. Pícniny
2.Obilniny
3. Zeleniny
4. Okopaniny
5. Olejniny
6. Luskoviny

4. Země – naše planeta
Vznik Země, stavba zemského
tělesa, nerosty a horniny, základní stavební části zemské kůry, pohyb hmot v
zemské kůře, období vývoje Země a zemské kůry.
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: zemědělství a životní prostředí,

ochrana přírody a kulturních
památek, změny v krajině.

EV/ Vztah člověka k prostředí:
prostředí a zdraví, rozmanitost
vlivů prostředí na zdraví,
možnosti a způsoby ochrany
zdraví, nerovnoměrnost života
na zemi, rozdílné podmínky
prostředí a rozdílný společenský
vývoj na zemi.

5. 6. 4 Vyučovací předmět : Zeměpis
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována v předmětech fyzika, chemie, přírodopis a
zeměpis.
Předmět zeměpis je obsažen na 2. stupni základního vzdělávání.
V 6. až 9. ročníku je zeměpis dotován v každém ročníku jednou vyučovací hodinou týdně.
Zeměpis by měl naučit žáky orientovat se na mapě a číst z ní.
Učivo zeměpisu poskytne žákům základní informace o naší republice a některých státech ostatních
světadílů. Daný vzdělávací předmět svým charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět
procesům probíhajících v zeměpisné sféře. Umožňuje žákům poznávat zeměpisné podmínky nejen
v nejbližším okolí a na území ČR, ale i ve světě. Vychází z osobních zkušeností a znalostí žáků a
rozvíjí jejich specifické zájmy.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti:
Vzdělávání v oboru Zeměpis směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly.
Učitel :
Seznamuje žáky se zeměpisnými termíny, znaky a symboly a jejich použití v zeměpisných
činnostech při hodinách zeměpisu.
Vede žáky k osvojení těchto termínů, znaků a symbolů.
Kompetence sociální a personální
žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce.
Učitel :
Posiluje u žáků pocit odpovědnosti za výsledek své činnosti.
Zadává žákům úkoly, při kterých se učí organizovat práci ve skupin tak, aby byla efektivní pro
všechny žáky dané skupiny.
Kompetence pracovní
žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a
společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech.
Učitel :
Seznámí žáky se zásadami činností při vyhledávání v atlasu a v mapě.
Rozvíjí u žáků kladný přístup ke společenským hodnotám, kultuře světovém dění návštěvami
různých exkurzí a výstav.
žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
116

Učitel :
Zadává žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a dovednostem.
Motivuje žáky k dokončení započaté práce s vědomím získané hodnot nové učební látky a
získaných vědomostí
žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních.
Učitel :
Vede žáky k přiměřené kritičnosti vlastní i jiné osoby, podporuje u žáků zdravé sebevědomí.
V hodinách zařazuje sebehodnocení žáků.
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Předmět: ZEMĚPIS

Ročník: 6.

Tematický okruh: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
S pomocí se orientovat na mapách,
rozumět základní geografické,
topografické a kartografické terminologii
.
Umět popsat prostředí

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vlastními slovy vysvětlit, co jsou mapy a
k čemu slouží
- rozlišovat druhy map
- určovat světové strany, vysvětlit význam
vybraných mapových značek
- vyhledávat na mapách města a obce, vodní
toky a plochy, komunikace
- podle barevného zobrazení rozeznat nížiny
a pohoří

Práce s mapou
-druhy map
- směrová orientace map
-legendy map
- vyhledávání na mapách

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Práce na počítači- internetové mapy a
vyhledávače tras

Inf.

Tematický okruh: Přírodní obraz Země

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Objasnit důsledky pohybu Země.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vědět, že Země patří do soustavy planet
obíhajících kolem Slunce
- vědět, proč se střídá den a noc, roční doby

- Země jako vesmírné těleso
- tvar a pohyby Země
- střídání dne a noci, střídání
ročních období
- časová pásma

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

D, Fy, Inf.

Tematický okruh: Životní prostředí

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:

Žák by měl:

- krajina , typy krajin
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Umět pojmenovat různé typy krajiny.
Znát příklady přírodních a kulturních
krajinných složek.

- rozeznat rovinu, vrchovinu, hory, velehory
- vědět o vlivu člověka na krajinu

- přírodní a společenské
prostředí

Školní výstupy

Učivo

Fy, Ch,

Tematický okruh: Česká republika

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Určit zeměpisnou polohu ČR
Popsat povrch a jeho členitost
Vymezit a lokalizovat území místní
krajiny a regionu
Získat základní představu o prostředí,
které nás obklopuje

Žák by měl:
- vyhledat ČR na mapě světa a Evropy- znát a
vyhledat okolní státy- pojmenovat některé nížiny
a vrchoviny,
- znát jméno a polohu nejvyšší hory, vyhledat
pohraniční pohoří- ukázat na mapě největší řeky
- najít na mapě Děčín, případně městskou část či
obec, ve které bydlí, znát číslo městské části

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
ENVIRONMETÁLNÍ VÝCHOVA

Česká republika
- poloha, povrch, vodstvo

Předmět: ZEMĚPIS

Český jazyk- komunikativní a slohová
výchova
Pracovní vyučování- pěstitelské práce

Ročník: 7.

Tematický okruh: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl
Rozumět základní geografické
terminologii:

Žák by měl:
- poznávat druhy map
- umět číst v mapách

- komunikační a kartografický
jazyk
- jazyk mapy, symboly, smluvené
značky, vysvětlivky
- geografická kartografie a
topografie
- druhy map, glóbus, zeměpisná síť
- poledníky a rovnoběžky
- měřítko map
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova

Tv, Ch, Čj, Aj

- orientace na mapě, světové strany

Tematický okruh: Přírodní obraz Země

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl
:Vědět o působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na
přírodu a na lidskou společnost.
Vědět o působení přírodních vlivů na
utváření zemského povrchu

Žák by měl:
- znát pevniny a oceány
- znát hory a vodstvo
-umět popsat krajinné typy, podnební – pásy
- vědět o činnosti sopek, zemětřesení,
tsunami,

- krajinná sféra
- přírodní oblasti země
- podnební pásy
- změny na povrchu Země
v důsledku působení zemských sil

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- popsat polohu ČR, ukázat jí na mapě světa a
Evropy
- pojmenovat okolní státy a vyhledat hlavní
města
- vyhledat významná pohoří, vrchoviny a
nížiny
- znát jméno a polohu nejvyšší hory ČR
- znát jména největších řek, ukázat jejich tok,
vyhledat nejvýznamnější přítoky
- vysvětlit rozdíl mezi rybníkem a jezerem
- najít na mapě velké přehradní nádrže,
vysvětlit jejich význam, vyhledat
nejdůležitější oblasti těžby nerostných
surovin a znát k čemu se používají
- uvést některé příklady lidské činnosti na
krajinu a posoudit ji
- znát významná místa obce a okolí
- znát polohu a význam vybraných institucí
(magistrát, nemocnice, pošta atd.)
- jmenovat některé průmyslové podniky ve

Mapa ČR
- poloha, hranice, povrch, vodstvo,
nerostné suroviny
- obyvatelstvo, počet, hustota
osídlení, největší města
- naše nejbližší okolí
- poloha, znalost obce a okolí,
průmysl, doprava, krajina, rostliny a
živočichové

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
osobnostní a sociální výchova
Ch, Př, Čj

Tematický okruh: Česká republika

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl
: Určit zeměpisnou polohu a rozlohu ČR,
její sousední státy
Rozumět nejpoužívanější geografické a
kartografické terminologie
Znát přírodní podmínky ČR, popsat
povrch
Uvést hlavní údaje o obyvatelstvu ČR
Vyhledat jednotlivé kraje ČR,
charakterizovat jejich hospodářské
poměry, přírodu, kulturu
Znát některé přírodní, kulturní a historické
zajímavost regionu
Znát přírodní hospodářské a kulturní
poměry místního regionu
Uvést příklady výskytu organismů
v okolním okolí
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Environmentální výchova
Výchova k myšlení

Práce na počítači- vyhledávání informací
orientace v jízdních řádech MHD

městě, znát jejich výrobky
- orientovat se v systému MHD
- znát nejbližší chráněná území, umět
vysvětlit jejich význam

Předmět: ZEMĚPIS

Ročník: 8.

Tematický okruh: Česká republika

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl
:Určit zeměpisnou polohu a rozlohu ČR
Popsat povrch a jeho členitost.
Charakterizovat přírodní, hospodářské a
kulturní poměry ČR

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- vědět co nejvíce o své vlasti
- na mapě ukázat všechna velká města ČR
- na mapě ukázat pohoří, hory, řeky, jezera
ČR
- vyjmenovat sousedící státy

- opakování učiva z loňského
ročníku

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- znát geografickou terminologii (ostrov,
poloostrov, okrajové a vnitřní moře), ukázat
příklady
- umět vymezit hranice s Asií a Afrikou
- znát a umět vyhledat jména
nejvýznamnějších moří, poloostrovů a
ostrovů, pohoří, nížiny a řeky, nejvyšší horu
Evropy
- určit oblasti s největší a nejmenší hustotou
osídlení, pochopit souvislosti mezi hustotou

- Evropa- poloha, členitost, části, - - - hospodářský a politický význam,
- -- nejrozvinutější oblasti,
- doprava,obyvatelstvo
- základní informace o státech v
Evropě

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Tematický okruh: Regiony světa

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl
Charakterizovat polohu, rozlohu, kulturní,
společenské, politické a hospodářské
poměry Evropy a vybraných států
Rozumět nejpoužívanější geografické a
kartografické terminologii
Znát strukturu a rozložení evropské
populace
Vyhledat na mapách významné oblasti
cestovního ruchu:
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Občanská nauka- Evropská unie

osídlení a přírodními podmínkami

Tematický okruh: Společenské a hospodářské prostředí

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl
:Vědět, jak přírodní sídla souvisí s funkcí
a rozmístěním lidských sídel

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět na mapě ukázat části Evropy
- určit hospodářsky nejrozvinutější části
Evropy
- vědět, co je Evropská unie, znát některé
členy EU

- obyvatelstvo Evropy a světa,
struktura a rozložení populace, její
růst, pohyb národů
- jazykové skupiny, náboženství

Multikulturní výchova
Výchova demokratického občana
Ov, D, Tv

Tematický okruh: Terénní geografické aplikace a praxe

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl
:Ovládat základy praktické topografie
v terénu.
Uplatňovat v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- určovat světové strany v přírodě
- uměl se orientovat podle turistických značek
- odhadovat vzdálenosti, výšky objektů
v přírodě
- umět zhotovit jednoduchý náčrtek krajiny

- cvičení a pozorování v terénu a
v místní krajině
- geografické exkurze
- ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života

Škola v přírodě nebo školní výlet

Pv, M, Čj, D, Tv

Předmět: ZEMĚPIS

Ročník: 9.

Tematický okruh: Přírodní obraz Země

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
- umět ukázat jednotlivé polokoule, určit
polohu světadílů, poznat je podle tvaru a
umět je vyjmenovat

- Planeta Země
- Pohyby Země, střídání ročních
období
- Podnební pásy, časová pásma
- přírodní oblasti

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- nalézt rovník, nultý poledník
- s pomocí určit souřadnice
- rozumět termínům záliv, průliv, průplav
- určit největší, nejmenší a nejlidnatější
světadíl
- vědět o politické a kulturní situaci ve
vybraných státech
- znát oceány, kde leží
- vědět o námořních cestách

- světadíly a jejich charakteristika
- oceány, polohy, námořní cesty
- makroregiony světa
- regionální společenské a politické
útvary
- charakteristika jednotlivých
světadílů
- regiony – nejvýznamnější
problémy přírodní, hospodářské,
politické a environmentální,
možnosti jejich řešení

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
Uvést hlavní údaje o rozmístění
obyvatelstva
Charakterizovat jednotlivé kraje ČR.
Charakterizovat přírodní, hospodářské a
kulturní poměry místního regionu.
Znát některé přírodní, kulturní a historické
zajímavost regionu
Znát přírodní hospodářské a kulturní
poměry místního regionu
Uvést příklady výskytu organismů
v okolním okolí

Žák by měl:
- znát svůj kraj
- vědět o místní a krajské správě a
samosprávě
- vědět o spolupráci se sousedními regiony
- znát významná místa obce a okolí
- znát polohu a význam vybraných institucí
(magistrát, nemocnice, pošta atd.)
- jmenovat některé průmyslové podniky ve
městě, znát jejich výrobky
- orientovat se v systému MHD
- znát nejbližší chráněná území, umět

- základní informace o regionálním
uspořádání ČR
- územní jednotky státní správy a
samosprávy
- krajské členění
- spolupráce mezi kraji, se
sousedními státy
- naše nejbližší okolí
- poloha, znalost obce a okolí,
průmysl, doprava, krajina, rostliny a
živočichové

Žák by měl:
Objasnit důsledky pohybů Země.
Vědět o působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na
přírodu a na lidskou společnost.

Tematický okruh: Regiony světa

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:
Vyhledat na mapách a globusech
jednotlivé světadíly a oceány.
Rozlišit zásadní přírodní a společenské
znaky světových regionů.
Charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry vybraných světadílů,
oceánů a vybraných států.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
Environmentální výchova

Čj, Ov, Fy, Ch

Tematický okruh: Česká republika
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
Výchova demokratického občana

vysvětlit jejich význam
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5. 7. Umění a kultura
Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizován v předmětech hudební a výtvarná výchova ve
všech ročnících základního vzdělání.
V 1. až 9. ročníku je hudební výuka dotována v každém ročníku jednou hodinou týdně.
Hudební výchova by měla u žáků vytvořit kladný vztah k hudbě, poskytnout vhled do hudební
kultury, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnost hudbu emociálně prožít. Hudební činnosti
podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností (sluchových,
rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a
pohybových).
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělání v předmětu hudební výchova směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
f) Žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly.
Učitel:
Seznamuje žáky s hudebními termíny, znaky a symboly a jejich použitím v hudebních činnostech
při hodinách hudební výchovy.
Vede žáky k osvojení těchto termínů, znaků a symbolů.
Kompetence sociální a personální
c) Žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce.
Učitel:
Posiluje u žáků pocit odpovědnosti za výsledek své činnosti.
Zadává žákům úkoly, při kterých se učí organizovat práci ve skupině tak, aby byla efektivní pro
všechny žáky ve skupině.
Kompetence pracovní
c) Žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a
společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech.
Učitel:
Seznámí žáky se zásadami hlasové hygieny.
Rozvíjí u žáků kladný přístup ke společenským hodnotám, kultuře a umění návštěvami různých
kulturních zařízení.
e)Žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Učitel:
Zadává žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem a dovednostem.
Motivuje žáky k dokončení započaté práce vědomím vytvoření hodnoty danou činností.
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f) Žák reálně posoudí výsledek své práce i ostatních.
Učitel:
Vede žáky k přiměřené kritičnosti vlastní i jiné osoby, podporuje u žáků zdravé sebevědomí.
V hodinách zařazuje sebehodnocení žáků.
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5. 7. 1 Vyučovací předmět: Hudební výchova

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 1.
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Výstup

Učivo

dbá na správné dýchání a držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení
zřetelně vyslovuje
zná význam not
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
umí vytleskat rytmus podle vzoru
rozlišuje krátké a dlouhé tóny

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

učí se používat dětské hudební nástroje
k rytmických cvičením a hudebnímu doprovodu
pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu,
dřívka, triangl, hůlky, bubínek,

Instrumentální činnosti
-rytmizace, hudební hry(ozvěna)

Hudebně pohybové činnosti
-pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla,
chůze, jednoduché taneční hry, pochod)

pozná a naučí se vybrané vánoční koledy
pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební
nástroje) podle zvuku
seznámí se s varhanní hudbou
pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Poslechové činnosti
-kvality tónů
-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
-hudební styly(hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)
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EGS – Evropa a svět nás zajímá -poznávání
evropské hudby
MKV-Kulturní diference, Lidské vztahy - hudba
etnických skupin
EV – Základní podmínky života - výchova
k životnímu prostředí – hudba – rámus
hudba provází výuku ČJ, M (Jedna, dvě ..) i Prv
(Prší, prší)

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 2.

Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii
stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování
umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
Umí zazpívat vybrané vánoční koledy

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena,
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)

Vv - ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Čj – říkadla
Vv - ilustrace
Vv – Vánoce
Pv – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a tradice

pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku –
klavír, trubka, housle,

umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci
tleskat a do pochodu bubnovat
umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem

Instrumentální činnosti
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace

Hudebně pohybové činnosti
-pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
Poslechové činnosti
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb melodie,
rytmus)
-hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

Vyučovací předmět: Hudební výchova

MV – Vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění
výrazových prostředků v hudbě a tanci)
MKV – Lidské vztahy (mezilidské vztahy v lidové
písni)

Ročník: 3

Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

seznámí se s hymnou ČR
naučí se zpívat vybrané písně
dbá na správné dýchání

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena,
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)

Vv - ilustrace

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a
umí uvést příklad
umí doprovázet na rytmické nástroje

Tv – pochod
taneční krok
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

fléten)
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace

Hudebně pohybové činnosti
-poPový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

umí pohybově vyjádřit hudbu

Vv – Vánoce
Pv – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a tradice
EGS - Evropa a svět nás zajímá

Poslechové činnosti
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb melodie,
rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

pozná B. Smetanu a A. Dvořáka
zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
poslechem rozezná hudební nástroje
poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 4.

Výstup

Učivo

Průřezová témata,mezipředmětové vztahy

učí se další písně
dbá na správné dýchání
rozlišuje délky not a umí je zapsat
pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je
v písní použít
zná stupnici C dur (názvy not)

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
-intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického
schématu písně, orientace v notovém záznamu)

Vv - ilustrace

Tv – pochod
taneční krok

Vv – Vánoce
Pv – vánoční výzdoba

Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových
Čj – vypravování
fléten)
Prv – lidové zvyky a tradice
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Výstup

Učivo

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové,
drnkací, bicí
doprovodí písně na rytmických nástrojích
rytmizace říkadel

-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba
hudebního doprovodu, hudební hry)
-grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)

Průřezová témata,mezipředmětové vztahy

Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt,
valčík, menuet)
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)

umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok

MKV-lidské vztahyvzájemné obohacování různých kultur
-kulturní diference-poznávání vlastního kulturního zakotvení,
respektování zvláštností různých etnik

Poslechové činnosti
-kvality tónů
-vztahy mezi tóny
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

poslouchá vybrané skladby
pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním
taktu
pozná opakující se téma v poslouchané skladbě

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 5.

Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello,
kontrabas
dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh
seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém
orchestru
zná nejvýznamnější hudební skladatele a jejich díla
seznámení s grafickým záznamem melodie
zná původ státní hymny

Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
(rozvíjení činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taku
-intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)

Vv - ilustrace

Tv – pochod
taneční krok
Instrumentální činnosti
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Výstup

Učivo

umí pohybově vyjádřit nálady
seznámí se s relaxací

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových
Vv – Vánoce
fléten)
Pč – vánoční výzdoba
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba
hudebního doprovodu, hudební hry)
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a tradice

naučí se vybrané písně J. Uhlíře a k. Šípa
dbá na správné dýchání

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

doprovodí písně na rytmické hudební nástroje
poslouchá vybrané skladby
poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové
nástroje
pozná varhanní hudbu
pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
pozná trampské písně

Hudebně pohybové činnosti
-pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a pohybová improvizace) koncert ván. hudby
-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)
MDV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
-vnímání autora mediálních sdělení
Poslechové činnosti
-kvality tónů
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský
MKV-lidské vztahy
hlas, hudební nástroj
-etnický původ
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …) EGS-Evropa a svět nás zajímá

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 6. - 9.

Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
znát a interpretovat vybrané lidové a
umělé písně

Žák by měl:
rozvíjet hudební paměť
zvyšovat kvalitu pěveckého projevu
umět dodržovat hlasovou hygienu s ohledem na dospívání
nacvičit lidový dvojhlas, kánon
umět zpívat ve sboru
umět zazpívat náročnější melodie lidových i umělých písní i v melodickém
členění
pochopit charakter písně po stránce melodické i textové – v rozsahu oktávy
zvládnout jednoduchou ostinátu, doprovody na tónice a dominantě
interpretovat rytmus Orffovými nástroji
správně rytmicky doprovodit skladbu pohybem

zpěv lidových a umělých písní
zpěv jedno- i vícehlasu, kánon
intonační cvičení

doprovázet písně pomocí ostináta
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seznámení s grafickým záznamem melodie
hra na tělo
hra na nástroje Orffova instrumentáře (ostinátní
doprovod, prodleva apod.)

soustředit se na poslech skladeb
většího rozsahu

rozpoznat pěvecké sbory
rozeznat nástrojové skupiny, komorní soubory
poznat ve skladbě znějící hudební nástroje
seznámit se s melodramatem a operou

rozpoznat vybrané hudební nástroje
symfonického orchestru

rozpoznat úryvky z oper
rozeznat jazzovou, swingovou, rockovou, country hudbu od diskotékového
tance
naučit se polku, základní valčíkový krok
poslech krátkých výrazných skladeb známých hudebních skladatelů
umět relaxovat při poslechu hudby

znát vybrané hudební skladatele a
jejich díla

hudebně-pohybové hry
taktování a pohyb na hudbu
rozlišování zpěvních hlasů
rozlišování hudebně vyjadřovacích prostředků ve
skladbě
mimohudební obsah díla
zvuk jednotlivých hudebních nástrojů
rozlišování hudebních žánrů
základní taneční kroky klasických a moderních tanců

rozpoznání významných hudebních skladatelů a jejich
díla
a)minulých
b)současných
relaxační techniky
muzikoterapie

5. 7. 2 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
Z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Zvládnout základní dovednosti pro
vlastní tvorbu

Ročník: 1. - 3.

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
znát postupy při práci z hlediska organizace a
bezpečnosti
poznat vlastnosti výtvarných materiálů a pomůcek
znát základní barvy a jejich vlastnosti
rozlišit pojmy kresba a malba
dokázat realisticky zařadit barvu k pojmům
vnímat prostor
využít různé jednoduché techniky (zapouštění,
rozpíjení barev, míchání barev, tupování, dolepování,
vystřihování,…)
rozvíjet estetické cítění

prostředky a postupy pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad a fantazijních
představ pohyb těla v prostoru,
manipulace s objekty, malba a kresba,
tradiční a netradiční prostředky a jejich
kombinace)
vnímání, pozorování a hodnocení
výsledků tvůrčích činností a vlastní i
ostatních výsledků běžné umělecké
produkce (malba, kresba, ilustrace
hračky, plastiky, objekty, comics)
prezentace výsledků vlastních tvůrčích
činností ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci učitele pro

Osobnostní a sociální výchova
-rozvoj schopností poznávání
-kreativita
- komunikace
-spolupráce a soutěživost
Matematika
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spolužáky, spolupráce při propagaci a
prezentaci školy v rámci výstav či
dalších akcí školy)

Rozpoznávat, pojmenovat a porovnat
linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby
ostatních i na příkladech z běžného
života (s dopomocí učitele)

Uplatňovat vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech, být schopen výsledky své
činnosti sdělit spolužákům

rozlišovat tvary, barvy, linie a umět je pojmenovat
umět výtvarně vyjádřit krátký příběh
znát ilustrátory, rozpoznat jejich díla na základě
typických znaků, znát funkci ilustrací
mít smysl pro rytmus řešení prvků (využití silné a slabé
linky, tvarů známých z matematiky)
mít smysl pro prostor
dokázat objektivně zhodnotit výtvory ostatních
pracovat s modelínou v rámci rozlišení tvarů
spontánně vytvářet výtvarné práce na podkladě
fantazie, zkušenosti
dokázat přenést své prožitky a zkušenosti do výtvarné
činnosti (výtvarné vyjádření zážitku)
dokázat rozlišit fantazii a realitu ve výsledcích výtvarné
činnosti své i ostatních
být schopen jednoduše sdělit spolužákům záměr a
výsledek své činnosti
vytvářet fantazijní výtvory s využitím různých
technik tradičních i netradičních
prostorové práce s přírodním materiálem
řešit úkoly ve vztahu k životnímu prostředí, zejména ke
kultuře bydlení a odívání (upevnit estetické cítění)

Předmět: Výtvarná výchova

vnímání, pozorování a hodnocení
výsledků tvůrčích činností a vlastní i
ostatních výsledků běžné umělecké
produkce (malba, kresba, ilustrace
hračky, plastiky, objekty, comics)

Osobnostní a sociální výchova
-rozvoj schopností poznávání
-kreativita
-spolupráce a soutěživost
Matematika
Pracovní vyučování

prostředky a postupy pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad a fantazijních
představ pohyb těla v prostoru,
manipulace s objekty, malba a kresba,
tradiční a netradiční prostředky a jejich
kombinace)

Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
kreativita
komunikace
spolupráce a soutěživost
Matematika
Pracovní výchova

Ročník: 4. - 5.
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Očekávané výstupy z RVP ZV
- LMP

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
uplatňovat základní dovednosti pro
vlastní tvorbu, realizovat svůj tvůrčí
záměr

Žák by měl:
přecházet k uvědomělé výtvarné činnosti
usměrňovat spontánní tvorbu
mít základní poznatky o kompozici
nabývat dalších zkušeností s novými technikami
(především netradičními)
vhodně vybírat techniky, materiál a pomůcky pro
realizaci vlastního záměru

prostředky a postupy pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad a fantazijních
představ (pohyb těla v prostoru,
manipulace s objekty, malba a kresba,
tradiční a netradiční prostředky a jejich
kombinace)

rozlišovat, porovnávat, třídit a
pojmenovat linie, barvy, tvary,
objekty, rozpoznávat jejich základní
vlastnosti a vztahy (kontrasty –
velikost, barevný kontrast), uplatnit
je podle svých schopností při vlastní
tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i
umělecké produkce i na příkladech
z běžného života (s dopomocí
učitele)

poznat výtvarné možnosti linie a její výrazové
vlastnosti
vhodně používat barvy
chápat odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od
přesné podoby
poznat různé druhy výtvarného umění
dokázat porovnat výrazové prostředky různých
ilustrátorů
odlišit hračky současné a lidové
dokázat výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy
zobrazovat tvarově složitější útvary – kontrast tvaru a
pozadí
výtvarně vyjádřit tvar věci
dekorativně členit plochu s využitím barvy, linie a
tvaru prvku (kompozice neukončené i ohraničené
plochy)
poznat principy tvorby jednoduchého ornamentu a jeho
rytmu
ověřovat výrazové možnosti písma
správně vybírat prostředky a techniky zpracování dle
zkušeností
tvořit podle předlohy i podle fantazie
dokázat výtvarně vyjádřit pocity z hudby
dotvářet přírodní formy na základě vlastní fantazie
při tvorbě dodržovat kompozici a dbát na estetickou
stránku
dle hmatových a zrakových vjemů vytvářet výtvarné
práce (např. frotáž kůry stromu)
mít vštípený smysl pro estetiku

vnímání, porovnávání a hodnocení
výsledků tvůrčích činností vlastních i
ostatních i výsledků běžné a umělecké
produkce (malba a kresba, ilustrace,
hračky, plastika, objekty, comics)
prezentace výsledků vlastních tvůrčích
činností ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci učitele pro
spolužáky, spolupráce při propagaci a
prezentaci školy v rámci výstav či
dalších akcí školy)

Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
kreativita
komunikace
seberegulace a sebeorganizace
Přírodověda
Matematika – geometrie
Hudební výchova
Pracovní vyučování
Osobnostní a sociální výchova
kreativita
Environmentální výchova
vztah člověka k prostředí
Matematika
Pracovní vyučování
Přírodověda
Český jazyk

při tvorbě vycházet ze svých
zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností
a fantazie

vyjádřit (slovně, mimoslovně,
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prostředky a postupy pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad a fantazijních
představ (pohyb těla v prostoru,
manipulace s objekty, malba a kresba,
tradiční a netradiční prostředky a jejich
kombinace)

Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
kreativita
Environmentální výchova
vztah člověka k prostředí
Hudební výchova

vnímání, porovnávání a hodnocení

Osobnostní a sociální výchova

graficky) pocit z vnímání tvůrčí
činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla

znát základní principy kompozice
dokázat objektivně hodnotit vlastní i cizí díla
mít základní poznatky o vlastnostech barev jako
vyjadřovacího prostředku
dokázat posoudit rytmické řazení prvků
umět posoudit vhodnost výběru materiálů, barev a linií

výsledků tvůrčích činnosti vlastních i
ostatních i výsledků běžné a umělecké
produkce (malba, kresba, ilustrace,
hračky, plastika, objekty, comics)
prezentace výsledků vlastních tvůrčích
činností ve třídě za pomoci učitele pro
spolužáky, spolupráce při propagaci a
prezentaci školy v rámci výstav a dalších
akcí školy)

Předmět: Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
z RVP ZV - LMP
Žák by měl:
Uplatňovat základní dovednosti při
přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru

Uplatňování linie barvy, tvary a
objekty v ploše i prostoru podle
vlastního tvůrčího záměru, využívat

rozvoj schopností poznávání
kreativita
Český jazyk

Ročník: 6. - 9.

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
znát výtvarné prvky.
znát barvy základní doplňkové.

Prostředky a postupy pro vyjádření vjemů,
emocí, pocitů, nálad, prožitků, představ,
zkušeností, myšlenek, situací a událostí
(umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a
netradiční prostředky a jejich kombinace
v ploše prostoru, práce v grafitových
editorech).
Rozlišování, porovnávání, třídění a
hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba objekty, plastika,
grafika, fotografie, animovaný film,
elektronický obraz, uplatnění písma,
reklama).
Výběr a třídění výsledků vlastních
tvůrčích činnosti pro prezentaci (podle
vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči,
pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního
tvůrčího záměru, vnímání porovnávání a
hodnocení výsledků vlastních s výsledky
ostatních
Prostředky a postupy pro vyjádření vjemů,
emocí, pocitů, nálad, prožitků, představ,
zkušeností, myšlenek, situací a událostí

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Umět dekorativně rozčlenit plochu. Prohubovat znalosti
různých druhů materiálů, s kterými pracuje/tempera,
křída, vodová barva, voskový pastel, štětec plochý,
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- svobodná lidská vůle osobní zodpovědnost kritické myšlení a
tvořivost. Občanská
výchova - své vlastní
životní perspektivy
Výchova demokratického
člověka - uplatňování
demokratického člověka –
uplatňování demokratických
principů a hodnot
v každodenním životě školy,
spolupráce školy se správními
orgány a institucemi v obci.

Občanská výchova - mezilidské
vztahy, postoj k druhým lidem
Multikulturní výchova - vztahy

jejich vlastnosti a vztahy, pojmenovat
je ve výsledcích vlastní tvorby i
tvorby ostatních, vnímat a porovnávat
jejich uplatnění v běžné umělecké
produkci.

kulatý, paleta, přírodní a umělý uhel, tužka/.
Umět využít barvy.
Znát základní a doplňkové barvy.
Seznámit se s druhy písma.
Účastnit se soutěží.
Umět tvarovat plastelínu, modurit, používat špachtli,
dřívko.
Zhodnotit výtvor vlastní i výtvor ostatních.

Při vlastní tvorbě vycházet ze svých
vlastních zkušeností, představ,
myšlenek, hledat a zvolit pro jejich
vyjádření nejvhodnější prostředky a
postupy, zhodnotit a prezentovat
výsledek své tvorby, porovnávat jej
s výsledky ostatních

Poznat vztahy mezi lidmi ve společnosti.
Znát proporce lidské postavy.
Znát rozdíl mezi současným užitým uměním a lidovou
tvorbou.
Znát materiály.
Účastnit se soutěží.
Zhodnotit vlastní tvorbu s tvorbou ostatních.
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(umístění těla a objektu v prostoru,
kresba, malby, grafika, tradiční a
netradiční prostředky a jejich kombinace
v ploše i v prostoru, práce v grafických
editorech).
Rozlišování, porovnávání, třídění a
hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba objekty, plastika,
grafika, fotografie, animovaný film,
elektronický obraz, uplatnění písma,
reklama).
Výběr a třídění výsledků vlastních
tvůrčích činností pro prezentaci (podle
vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči,
pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního
tvůrčího záměru, vnímání, porovnávání a
hodnocení výsledků vlastních s výsledky
ostatních.
Prostředky a postupy pro vyjádření vjemů,
emocí, pocitů, nálad, prožitků, představ,
zkušeností, myšlenek, situací a událostí
(umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a
netradiční prostředky a jejich kombinace
v ploše i v prostoru, práce v grafických
editorech).
Rozlišování, porovnávání, třídění a
hodnocení výsledků tvůrčí činností
vlastních i ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba objekty, plastika,
grafika, fotografie, animovaný film,
elektronický obraz, uplatnění písma,
reklama).
Výběr a třídění výsledků vlastních
tvůrčích činností pro prezentaci (podle
vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči,
pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního
tvůrčího záměru, vnímaní, pozorování a
hodnocení výsledků.

rodiny a škola, mezi žáky
navzájem, mezi učiteli a žáky
Tolerance, odstraňování
nepřátelství
Enviromentální výchova uvědomování si přírodního i
sociálního zdroje inspirace
Výchova demokratického
člověka
Občanská výchova - lidská
s občanská práva

Dějepis - historie výtvarnictví
Občanská výchova - vztahy mezi
lidmi
Enviromentální výchova - vztah
člověka a prostředí
Vnímání estetických kvalit
prostředí

Vnímat a porovnávat výsledky běžné
i umělecké produkce, slovně vyjádřit
své postřehy a pocity.

Seznámit se s obrazy J. Lady, M. Alše a s díly dalších
známých malířů.
Navštívit výstavu soudobého českého malíře.
Navštívit výstavu výtvarného umění.
Navštívit knihovnu a seznámit se s současnou ilustrační
tvorbou a současnou úpravou knihy. Navštívit Zoo, kde
by měl navázat vztah k životnímu prostředí.
Seznámit se s ukázkou kultury bydlení.
Seznámit se s ukázkami písma, ornamentu.
Seznámit se s grafickým programem na PC.
Navštívit reklamní agenturu
Navštívit fotostudium a seznámit se s pracovním
postupem fotografie
Navštívit muzeum, prohlédnout si město a seznámit se
současnou architekturou.
Mít náhled do vývoje výtvarného umění.
Poznat architekturu města Děčín.
Znát netradiční materiály.
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Prostředky a postupy pro vyjádření vjemů,
emocí, pocitů, nálad, prožitků, představ,
zkušeností, myšlenek, situací a událostí
(umístění těla a objektu v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a
netradiční prostředky a jejich kombinace
v ploše i v prostoru, práce v grafických
editorech).
Rozlišování, porovnávání, třídění a
hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba, objekty,
plastika, grafika, fotografie, animovaný
film, elektronický obraz, uplatnění písma,
reklama).
Výběr a třídění výsledků vlastních
tvůrčích činností pro prezentaci (podle
vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči,
pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního
tvůrčího záměru, vnímání, porovnávání a
hodnocení výsledků vlastních s výsledky
ostatních.

Výchova demokratického
člověka - angažovat se a být
zainteresován na zájmu celku
Občanská výchova - principy
soužití s minoritami
Dějepis - dějiny výtvarníků
Multikulturní výchova schopnost poznávat a tolerovat
odlišnosti jiných skupin a
spolupracovat, vzájemný vztah,
multikultura

5. 8. Člověk a zdraví
Charakteristika vzdělávací oblasti
5. 8. 1 Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětech tělesná výchova a výchova ke
zdraví. Předmět tělesná výchova je obsažen ve všech ročnících základního vzdělávání.
V 1. až 9. ročníku je tělesná výchova dotována v každém ročníku třemi hodinami týdně.
Tělesná výchova by měla umožnit žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti
s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými
možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové
seberealizaci. Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale
zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách pohybového učení.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k řešení problémů
f) Žák dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní či jiné osoby.
Učitel:
Seznámí děti se základy první pomoci.
Podrobněji seznámí děti s vnitřním řádem školy, zvláště pak s částmi, kde se hovoří o řešení
krizových situací ( důležitá čísla na integrovaný záchranný systém, policii, ohlášení požáru).
Kompetence sociální a personální
c) Žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce.
Učitel:
Rozvíjí u žáků pocit odpovědnosti za vlastní jednání.
Při skupinových hrách motivuje celou skupinu k dosažení co nejlepšího výsledku.
Vede žáky k tomu, aby si dokázali uvědomit důležitost a potřebnost své role ve skupině.
Vštěpuje žákům nutnost kooperace všech členů skupiny k dosažení stanoveného cíle.
d) Žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky.
Učitel:
Seznámí žáky se zásadami bezpečnosti při pohybu v tělocvičně, na vycházce, na sportovních
utkáních a jiných akcích, které žáci absolvují.
Učí žáky sebekontrole, odpovědnosti.
e) Žák navazuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské
vztahy.
Učitel:
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Podporuje přirozenou soutěživost žáků, zároveň je vede k tomu, aby neúspěch a prohru nebrali jako
slabost.
Učí žáky morálním hodnotám.
Kompetence pracovní
c) Žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a
společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech.
Učitel:
Navyká žáky na bezpečnou a zdravou pohybovou činnost ve vhodném prostředí a podmínkách.
e) Žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Učitel:
Zadává žákům takové úkoly, které jsou schopni díky svým schopnostem a dovednostem splnit.
Učí žáky hospodařit s vlastní energií, rozvrhnout síly po celou dobu plnění úkolu, hry, soutěže.
Motivuje žáky tak, aby motivovali sami sebe k dobrému výkonu, aby získali k pohybovým
činnostem kladný vztah.

139

Předmět: Tělesná výchova – Činnosti ovlivňující zdraví
Očekávané výstupy

1. - 5. ročník

Školní výstupy

Dodržet základní pravidla bezpečného
chování při Tv, hygienu při Tv. Reagovat na
zákl. povely a zlepšovat svou tělesnou
kondici, pohybový projev a správné držení
těla.
Reagovat na pokyny k prováděné vlastní
pohybové činnosti.
Zapojit se podle indiv. schopností do
rozcvičovacího procesu.
Seznámit se s tělocvičným prostředím,
uvědomovat si sám sebe a respektovat
názory ostatních.
Připravit se cíleně na pohybovou činnost a
její ukončení.
Protáhnout se a rozcvičit se před zátěží, umět
se zklidnit a vydýchat se.
Rozlišovat základní názvosloví pro činnosti,
zaujmout cvičební polohy podle pokynů.
Zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou
Zvládnout základní přípravu organismu před
činnost
činností i uklidnění organismu po ukončení
činnosti a umět využívat cviky na odstranění
únavy.
Zvládnout pořadová cvičení
Reagovat na základní pokyny
Zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení Mít osvojeny základní pohybové dovednosti
v souvislosti a vlastním svalovým oslabením.
podle individuálních předpokladů.
Zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a Být schopen pochopit zásady zatěžování
správné držení těla
Dodržovat hygienu

Žák by měl:
Získat kladný postoj k motorickému učení a
pohybovým aktivitám.
Znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se
začleňovat pohyb do denního režimu.
Zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností a schopností.

Zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev.
Zvládat podle pokynů základní přípravu před
pohybovou činností i uklidnění organismu po
ukončení činnosti a umět využívat cviky na
odstranění únavy

Zdokonaluje správně techniku při
činnostech.
Umět se rozcvičit před zátěží, umět se
zlidnit, vydýchat se
Rozvíjet své schopnosti individuálně
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Učivo

Průřezová témata a
mezip.vztahy

Význam pohybu pro zdraví pohybový režim, délka a intenzita
pohybu, spontánní pohybové činnosti
a hry.

Přírodověda
Člověk a zdraví
Zdravý člověk
První pomoc
Osobnostní a sociální výchova

Příprava organismu – příprava před
pohybovou činností, uklidnění po
zátěži, protahovací cvičení

Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností, poznávání
- mezilidské vztahy
- komunikace
Matematika – řadové číslovky
Prvouka – části lidského těla
Osobnostní a sociální výchova –
sebepoznání – seberegulace
Prvouka – ochrana zdraví

Zdravotně zaměřené činnosti, správné
držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační,
psychomotorická, dechová a jiná
zdravotně zaměřená cvičení.
Rozvoj rychlostních, vytrvalostních,
silových a koordinačních schopností

Prvouka
Přírodověda

Dodržovat základní zásady bezpečnosti při
pohybových činnostech a mít osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových aktivitách

Uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové
činnosti

- zvládnout pohybový režim
- zvládnout první pomoc při Tv
- umět se chovat a jednat v prostředí
sportoviště
- dodržovat základní pravidla bezpeč. chov.
při tv, hygiena při Tv, vhodné oblečení a
obutí
- mít osvojeny zákl. tělocvičné názvosloví
- znát zásady osobní hygieny a zásady
správného držení těla
- znát základy první pomoci
- chovat se bezpečně při hodině Tv
- znát bezpečnost silničního provozu

Hygiena při Tv – osobní hygiena,
hygiena cvičebního prostředí, vhodné
oblečení, obutí

Přírodověda – péče o zdraví,
hygiena¨
Prvouka – péče o zdraví

Bezpečnost při pohybových
činnostech v různém prostředí, první
pomoc při úrazech v podmínkách Tv

Přírodověda
První pomoc
Zdravý člověk
Hygiena
Multikulturní výchova –
uvědomit si vlastní identitu
Prvouka – orientace v prostoru
- základy dopravní výchovy

Předmět: Tělesná výchova – Činnosti ovlivňující zdraví 1. – 5. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy
a průřez. témata

Žák by měl:
Získat kladný postoj k pohyb. aktivitám
Zvládat podle pokynů přípravu na pohyb. činnost
Zvládat prostorovou orientaci podle indiv.
předpokladů
Dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohyb.
činnostech a mít osvojeny zákl. hygienické návyky
při pohyb. aktivitách
Snažit se začleňovat pohyb do denního režimu
Zdokonalovat zákl. pohyb. dovednosti podle svých
pohyb. možností a schopností
Dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play
Zlepšovat svou tělesnou kondici
Uplatňovat bezpečnostní zásady při pohyb. činnosti

Žák by měl:
Zvládnout a pracovat s jednoduchými
pravidly hry
Zvládat činnost prováděnou ve skupině
Zdokonalovat práci s míčem
Uplatňovat herní dovednost ve hře podle
jednoduchých pravidel
Zvládat přihrávky v klidu i v pohybu
Zlepšovat svou obratnost a sílu
Dokázat dodržet základní pravidla hry
Ovládat různé typy přihrávek
Seznamovat se se základy pravidel her a
dodržovat je při hře, upozornit na porušování
pravidel

Základy sportovních her – průpravné
hry, základní manipulace s míčem,
pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti,
základní herní činnosti jednotlivce,
hry se zjednodušenými pravidly –
soutěživé hry, závodivé hry

Prvouka – druhy sportu
Matematika – počítání
Český jazyk –
Druhy vět
Matematika –
Malá násobilka
Osobnostní a sociální výchova –
kreativita, rozvoj schopností
poznávání, mezilidské vztahy,
řešení problémů
Multikulturní výchova
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Rozlišovat základní pravidla her a dodržovat
je ve hře
Se aktivně zapojit při hře do jejího průběhu a
spolupracovat se spoluhráči

Předmět: Tělesná výchova – Činnosti ovlivňující zdraví 1. – 5. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy
a průřez. témata

Žák by měl:
Získat kladná postoj k pohyb. aktivitám
Zvládat podle pokynů přípravu na pohyb. činnost
Zvládat prostorovou orientaci podle indiv.
předpokladů
Dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohyb.
činnostech a mít osvojeny zákl. hygienické návyky
při pohyb. aktivitách
Snažit se začleňovat pohyb do denního režimu
Zdokonalovat zákl. pohyb. dovednosti podle svých
pohyb. možností a schopností
Dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play
Zlepšovat svou tělesnou kondici
Uplatňovat bezpečnostní zásady při pohyb. činnosti

Žák by měl:
Zvládnout pracovat s jednoduchými pravidly
hry
Mít osvojeny základní pohybové činnosti,
dovednosti a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů
Znát bezpečnost silničního provozu
Zvládnout činnosti prováděné ve skupině
Rozvíjet svou obratnost a vytrvalost
Bezpečně se pohybovat v terénu a dokázat
odhadnout vzdálenost
Dodržovat pravidla pro bezpečný pobyt v
přírodě

Turistika a pobyt v přírodě – chování
v přírodě, ochrana přírody, chůze v
terénu
Pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu

Prvouka – Orientace v přírodě
podle přírodních jevů
Matematika – odhad
vzdálenosti
Výtvarná výchova – práce
s přírodním materiálem
Český jazyk – tvoření
jednoduché věty
Výtvarná výchova – zima
Prvouka – Člověk a zdraví,
rostliny a zvířata v lese
Přírodověda – pobyt a pohyb
v přírodě
Osobnostní a sociální výchova
– vztahy ve skupině
Enviromentální výchova –
vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova

Předmět: Tělesná výchova – Činnosti ovlivňující zdraví 6. – 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy
a průřez. témata

Žák by měl:
Pochopit zásady zatěžování:
Změřit úroveň své tělesné zdatnosti
jednoduchými zadanými testy
Usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových
schopností a rozvoj pohybových dovedností,
základních sportovních odvětví, včetně

Žák by měl:
Znát základní poznatky o technice
prováděných pohybových dovedností,
význam pohybových aktivit v životě čl.
Znát základní pravidla her a soutěží,
základní poznatky o technice prováděných
pohybových dovedností, zaměřit se na

Zdravotně orientovaná zdatnost –
Kondiční programy, manipulace se
zatížením

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova

Rozvoj rychlostních, vytrvalostních,
silových
a koordinačních schopností

Osobnostní a sociální vývoj –
rozvoj schopnosti sebepoznání,
mezilidské vztahy
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zdokonalování základních lokomocí
Cíleně se připravit na pohybovou činnost a její
ukončení

rozvoj samostatnosti při realizaci
pohybových aktivit
Zvládnout zásady správného držení těla,
základy životosprávy, režimu dne,
otužování, základy první pomoci při
zranění, znát pořadová cvičení

Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech – hygiena, vhodné oblečení
a obutí v nestandardním prostředí,
improvizované
ošetření a odsun raněného
Využívat základní kompenzační a relaxační
Znát cvičení k upevnění správného držení
Prevence a korekce jednostranného
techniky k překonání únavy
těla, zvyšující pohyblivost kloubů, posilovat zatížení – průpravná, kondiční,
břišní svalstvo, rozvíjet obratnost a
koordinační, kompenzační,
rovnováhu, dynamicky posilovat dolní, horní vyrovnávací, relaxační cvičení,
končetiny, zvládnout správné dýchání a
cvičení ke správnému držení těla,
strečinkové cviky
korekce jednostranného zatížení a jiná
zdravotně zaměřená cvičení. Význam
pohybu pro zdraví – pohybový režim,
pohybové aktivity, rekreační
(výkonnostní sport)
Odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se Znát zásady osobní hygieny, správné
Význam pohybu pro zdraví –
zdravím a sportem
životosprávy, režimu dne, otužování, chápat pohybový režim, pohybové aktivity,
význam pohybových aktivit v životě člověka rekreační (výkonnostní sport)
Vhodně reagovat na informace o znečištění ovzduší Znát základní poznatky o technice
Hygiena a bezpečnost při pohybových
a tomu přizpůsobit pohybové aktivity
prováděných pohybových dovedností,
činnostech – hygiena, vhodné oblečení
bezpečnost při provádění pohybových aktivit, a obutí v nestandardním prostředí,
znát zásady osobní hygieny
improvizované ošetření a odsun
zraněného
Znát základní zásady poskytování první pomoci a
Zvládnout první pomoc při poranění při
Hygiena a bezpečnost při pohybových
vládat zajištění odsunu raněného
pohybové aktivitě, znát zásady o poskytování činnostech – hygiena, vhodné oblečení
dopomoci
a obutí v nestandardním prostředí,
improvizované ošetření a odsun
zraněného
Uplatňovat bezpečné chování
Zvládnout bezpečné chování při provádění
Hygiena a bezpečnost při pohybových
v přírodě a silničním provozu
pohybových aktivit i v přírodě, uvědomit se
činnostech – hygiena, vhodné oblečení
správnou techniku prováděné pohybové
a obutí v nestandardním prostředí,
dovednosti
improvizované ošetření a odsun
zraněného

Výchova ke zdraví – výživa a
zdraví, režim dne
Přírodopis – základy první
pomoci
Hudební výchovarelaxační techniky, vnímání
hudby

Občanská výchova – režim dne,
životospráva, osobní hygiena
Enviromentální výchova
- vztah člověka k prostředí

Přírodopis – základy první
pomoci

Enviromentální výchova –
vztah člověka k prostředí

Předmět: Tělesná výchova – Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 1. – 5. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo
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Mezipředmětové vztahy

a průřez. témata
Žák by měl:
Dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play
Dodržovat zákl. zásady bezpečnosti při pohybov.
čin. a mít osvojeny zákl. hygien. návyky při pohyb.
aktivitách
Reagovat na pokyny k provádění vlastní pohyb.
činnosti
Dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohyb.
činnostech a mít osvojeny zákl. hygienické návyky.
Reagovat na pokyny k provádění vlastní pohyb.
činnosti.
Zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla
Zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností a schopností.
Zařazovat do pohyb. režimu korektivní cvičení
v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
Znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se
začleňovat pohyb do denního režimu
Zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost
Dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohyb.
činnostech a mít osvojeny zákl. hygienické návyky.
Reagovat na pokyny k provádění vlastní pohyb.
činnosti.
Zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla
Zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností a schopností.
Zařazovat do pohyb. režimu korektivní cvičení
v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
Znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se
začleňovat pohyb do denního režimu
Zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost

- umět provádět pohybové činnosti sám, ve
dvojici i ve skupině
- dodržovat zásady bezpečnosti při pohyb.
činnostech
- spolupracovat ve skupině
- vhodně využívat netradiční náčiní
- dokázat pohybem vyjádřit hudbu, akrobacii
- dokázat zvyšovat svou výkonnost
- opakovaně zvládnout jednotlivé cviky
- dokázat zpevnit tělo pro jednotlivé cviky
- být schopen utvořit krátkou sestavu
- být schopen koordinovat svalové napětí a
uvolnění
zvládnout rytmickou gymnastiku
- zvládnout základy gymnastiky, průpravné
cviky
- zvládnout cviky na nářadí podle náročnosti

- zvládnout podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost
- zvládnout nácvik tanečních kroků, cvičení
na hudbu
- umět pohybovat se do rytmu

Pohybové hry – pohyb. čin.
jednotlivce, dvojic a skupin, pohybové
hry s různým zaměřením a využitím
tradičního i netradičního náčiní, bez
náčiní, motivační, tvořivé a
napodobitelné hry, vytváření vlastních
modifikací osvojených pohyb. her
Základy gymnastiky – průpravná
cvičení, jednoduchá akrobatická
cvičení, cvičení s nářadím a na nářadí

Hudební výchova – lidové písně
- taneční hudba
Prvouka
- péče o naše zdraví

Rytmická a kondiční cvičení –
vyjádření rytmu pohybem, sladění
jednoduchého pohybu s hudbou,
jednoduché tanečky

Předmět: Tělesná výchova – Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 1. – 5. ročník
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Prvouka – péče o zdraví
Osobnostní a soc. výchova
Prvouka
- význam pohybu

Hudební výchova –
taneční hudba, lidové
písně
Prvouka – první pomoc,
využití volného času

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy
a průřez. témata

Dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohyb.
činnostech a mít osvojeny zákl. hygienické návyky.
Reagovat na pokyny k provádění vlastní pohyb.
činnosti.
Zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla
Zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností a schopností.
Zařazovat do pohyb. režimu korektivní cvičení
v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
Znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se
začleňovat pohyb do denního režimu
Zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost
Mít osvojeny zákl. způsoby lokomoce a
prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů

Zvládnout správné techniky při prováděné
činnosti
Zvládnout napodobit složitější činnost
Zvládnout v souladu s indiv. předpoklady
napodobit jednoduché činnosti
Zlepšovat svou obratnost a rovnováhu
Zvládat správnou techniku atletických
činností
Zlepšovat své výkony
Správně technicky zvládat atletickou činnost
a zdokonalovat techniku
Zvládat situace soutěže a konkurence
Změřit úroveň své tělesné zdatnosti

Průpravná úpolová cvičení – přetahy,
přetlaky, odpory.
Základy atletiky – průpravné atletické
činnosti, běhy – rychlostní běh na
krátké vzdálenosti, motivovaný
vytrvalostní běh (podle schopností
žáků), skok do dálky, hod míčkem

Prvouka – škola a její okolí
- člověk a zdraví
Osobnostní a soc. výchova
Enviromentální výchova –
vztah člověka k prostředí
Přírodověda – pohyb a
pohybová aktivita v přírodě
Matematika – jednotky času

Předmět: Tělesná výchova – činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 6. – 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
Zvládat v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a aplikovat je ve
hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Žák by měl:
Zapojit se aktivně do základních cviků
týkajících se rozvoje pohybových schopností
a dovedností podle individuálních schopností,
předvést základní skoky, seskoky, přeskoky,
jednoduché gymnastické cviky, předvést
jednoduché cviky zaměřené na základní
rozvoj všestranně atletické průpravy, umět
vědomě zapojit průpravné atletické cviky do
rozcvičovacího procesu, zapojit se do
činností rozvíjející zdatnost, podle
individuálních schopností předvést náročnější
hody
Zvládnout testování úrovně pohybových
schopností, odhadnout individuální

Gymnastika – přeskoky, cvičení
s náčiním a nářadím, cvičení s hudbou
a rytmickým doprovodem, sportovní
hry, přesun a chůze v terénu, bruslení,
skoky, přeskoky, seskoky, kotoul
vpřed, vzad, přemet stranou, šplh
(lano, tyč), tance lidové, krok cvalový,
přísunný.
Atletika – koordinace, obratnost,
rychlost, předkopávání, zakopávání,
krátké běhy, hody, herní činnosti
jednotlivce

Hudební výchova – rytmus,
hudba, vnímání hudby, cvičení
na jednoduché hudební motivy.
Osobnostní a sociální výchova
– sociální rozvoj, rozvoj
schopností sebepoznání,
mezilidské vztahy
Enviromentální výchova –
vztah člověka k prostředí

Starty, rychlý, vytrvalý běh na dráze a
v terénu podle schopností a možností

Občanská výchova – zásady
slušnosti odpovědnosti,

Posoudit provedení osvojované pohybové činnosti,
označit příčiny nedostatku
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schopnosti při provádění pohybové činnosti,
orientovat se ve vlastním prostoru při hře a
snažit se předvídat herní činnost

žáků, herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, utkání podle pravidel pro
danou věkovou kategorii, pohybové
hry podle individuálních schopností
žáků

tolerance, angažovaný přístup
k druhým
Osobnostní a sociální vývoj –
sebepoznání a sebepojetí

Předmět: Tělesná výchova – Činnosti podporující pohybové učení 6. – 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy

Žák by měl:
Užívat osvojovanou odbornou terminologii na
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

Žák by měl:
Reagovat na základní povely a pokyny
v tělesné výchově, seznámit se s významnými
osobnostmi ve světě sportu a s aktuálními
sportovními událostmi

Matematika – řadové číslovky
Dějepis – historie sportu,
významné osobnosti

Naplňovat ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření,pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu

Podle individuálních schopností vědomě se
zapojit do rozcvičovacího procesu, řídit se
základními pravidly osobní hygieny a
bezpečnosti při provádění pohybových
činností

Komunikace v Tv – odborná
tělocvičná terminologie osvojovaných
činností, smluvené povely, signály,
gesta, značky, vzájemná komunikace
při osvojovaných činnostech
Historie a současnost sportu
Organizace prostoru a pohybových
činností – v nestandardních
podmínkách, sportovní výstroj a
výzbroj – výběr,ošetřování

Dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržovat ji

Dokázat vést s dopomocí pedagoga rozcvičku
a nástup, reagovat na základní povely a
pokyny v tělesné výchově a dbát na
bezpečnost při pohybových činnostech
Znát základní pravidla her a soutěží, chápat
význam pohybových aktivit v životě člověka

Sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony
a vyhodnotit je

Zásady jednání a chování v různím
prostředí a při různých činnostech

Měření výkonů, posuzování
pohybových dovedností

Spolurozhodovat osvojované hry a soutěže

Dokázat vést s dopomocí pedagoga rozcvičku Pravidla osvojovaných pohybových
a nástup
činností – her, závodů, soutěží

Rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

Podle individuálních schopností se řídit
základními pravidly osobní hygieny a
bezpečnosti při provádění pohybové činnosti
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Pravidla osvojovaných pohybových
činností – her, závodů, soutěží.
Zásady jednání a chování v různím
prostředí a při různých činnostech

Osobnostní a sociální výchova
– mezilidské vztahy
Občanská výchova – zásady
slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, pozitivní přístup
k druhým
Přírodopis – bezpečnost při
pohybových činnostech¨
Výchova ke zdraví – první
pomoc, bezpečnost
Český jazyk – komunikace
Výchova ke zdraví – historie
her
Mediální výchova – televize,
internet (média, sport)
Osobnostní a sociální výchova
– řešení problémů,
spolurozhodování
Enviromentání výchova –
místa, kde se provozují sporty
Osobnostní a sociální výchova
– mezilidské vztahy

Předmět: Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova 6. – 9- ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy

Žák by měl:
Uplatňovat odpovídající vytrvalost a cílevědomost
při korekci zdravotních oslabení

Žák by měl:
Aktivně se zapojit do herních činností, které
jsou zaměřeny na obratnost a koordinaci
s pocitem vnímání vlastního těla a pohybu
těla v prostoru

Enviromentální multikulturní
výchova
Mediální výchova
Enviromentální výchova –
vztah člověka k prostředí
- lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Zařazovat pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením, usilovat o jejich
optimální provedení

Účastnit se hodin tělesné výchovy, avšak
nevykonávat cvičení, která jsou vzhledem
k jejich oslabení nevhodná, pomocí
speciálních úkolů odstranit nebo alespoň
zmírnit zdravotní oslabení
Zapojit se do speciálních cvičení, podle typu
oslabení a snažit se o zmírnění případně o
odstranění 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
Speciální cvičení – soubor spec.
Cvičení pro jednotlivé typy
zdravotního oslabení.
Soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení
Pohybové činnosti v návaznosti na
obsah tělesné výchovy –
s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu
a stupni oslabení

Vyhýbat se činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

147

Mediální výchova – fungování
a vliv médií ve společnosti

Multirulturní výchova – lidské
vztahy

5. 8. 2 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětech Tělesná výchova a Výchova ke
zdraví a je jí v učebním plánu přidělena následující časová dotace:
1. stupeň:
Vzdělávací
oblast

Předmět
Tělesná
výchova
Výchova ke zdraví

2. stupeň:
Vzdělávací
oblast

1.
ročník
3

2.
ročník
3

3.
ročník
3

4.
ročník
3

5.
ročník
3

časová
dotace
15

--

--

--

--

--

---

Předmět

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

časová
dotace

Tělesná
výchova

3

3

3

3

12

Výchova ke zdraví

--

--

1

1

2

Výchova ke zdraví by měla poskytnout žákům základní informace o člověku v souvislosti
s preventivní ochranou jejich zdraví. Měla by je vést ke zdravému způsobu života, k soustavné
celoživotní péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci by si měli upevňovat hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjet sociální dovednosti a komunikaci,
osvojit si dovednosti odmítat škodlivé a návykové látky, umět předcházet úrazům a čelit vlastnímu
ohrožení v různých, především rizikových situacích.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
žáka vede k:
získávání orientace v základních názorech na zdraví a k postupnému uplatňování preventivních
činností podporujících zdraví
chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospíváním
rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a
osvojování poznatkůa dovedností jim předcházet
odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem
pochopit, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních kontaktů
Kompetence k učení
Na konci základního vzdělávání žák by měl:
a) uvědomit si význam zdravého životního stylu v kontextu s kvalitou budoucího života
b) dokázat správně vyhledávat a používat informace v běžném životě
c) poznávat vlastní pokroky a umět rozpoznat problémy
d) umět používat metody, strategii učení
Kompetence k řešení problémů
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Na konci základního vzdělávání žák by měl:
a) znát zásady zdravého stravování a jeho význam
b) znát nebezpečí poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
c) znát zásady osobní, intimní a duševní hygieny, význam pohybu pro zdraví
d) znát ochranu před přenosnými i nepřenosnými chorobami, pohlavními chorobami, chronickým
onemocněním, úrazy
e) znát relaxační a kompenzační techniky k překonání únavy
f) znát rizika zneužívání návykových látek, šikany, gamblerství
g) umět zvládat konfliktní situace a komunikovat s neznámými lidmi
h) umět dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
Kompetence komunikativní
Na konci základního vzdělávání žák by měl:
a) znát vztahy ve dvojici
b) znát vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
Kompetence sociální
Na konci základního vzdělávání žák by měl:
a) znát tělesné, duševní a společenské změny související s dospíváním
b) znát základy péče o dítě
c) umět posilovat zdravé sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osobnosti
d) vědět, co jsou základní mravní hodnoty v rodině a ve společnosti
e) respektovat pravidla práce ve skupině
f) umět navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky i dospělými osobami, snažit se upevňovat dobré
mezilidské vztahy
g) dokázat vyhledat pomoc při problémech
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Předmět: Výchova ke zdraví

8. – 9. ročník

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
chápat význam dobrého soužití mezi
vrstevníky a členy rodiny
projevovat zdravé sebevědomí a
preferovat ve styku s vrstevníky
pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy

Žák by měl:
zvládnout problematiku mezilidských
vztahů a života v rodině
mít čestný vztah k lidem, úctu a lásku
k rodičům, přátelský vztah
k vrstevníkům a citlivý vztah k mladším
a slabším
znát význam přátelství
chápat vztahy mezi mladými lidmi, vztah
mezi chlapcem a děvčetem
znát význam, funkci a strukturu rodiny,
postavení otce, matky, vztahy členů
rodiny navzájem
pochopit citové vztahy mezi mužem a
ženou
brát lásku jako odpovědnost vůči
druhému člověku
znát odpovědnost rodičů za výchovu dětí
znát Zákon o rodině
vědět jaká je péče o děti bez rodiny a mít
kladný vztah k postiženým dětem
dospělým
vědět o náplni práce dětských domovů,
SOS dětských vesniček, osvojení a
náhradní rodinné péči

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

Osobnostní a sociální výchova

Vztahy ve dvojici – kamarádství,
přátelství, láska, partnerské vztahy,
manželství a rodičovství
Vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, zájmová skupina

Občanská výchova
přátelství
láska
hledání partnera
rodina
manželství

Předmět: Výchova ke zdraví 8. – 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
uplatňovat způsoby bezpečného
chování¨v sociálním kontaktu s
vrstevníky

Žák by měl:
být seznámen s problematikou dospívání
umět pochopit vztah mezi chlapcem a
dívkou

Změny v životě člověka a jejich reflexe

Osobnostní a sociální výchova

Dětství, puberta a dospívání. Tělesné,
duševní a společenské změny

Občanská výchova
nebezpečí pohlavních chorob, AIDS,

150

při komunikaci s neznámými lidmi,
v konfliktních situacích, krizových
situacích
v případě potřeby dokázat vyhledat
odbornou pomoc

být seznámen se sexuálním životem –
teorií, antikoncepcí
být informován o nebezpečí pohlavních
chorob, AIDS
být seznámen jak pečovat o mladší
sourozence
umět manipulovat s kojeneckou láhví a
umět připravit kojeneckou stravu
zvládnout základy teorie péče o kojence
umět předcházet úrazům u dětí
znát známky těhotenství, životosprávu
v těhotenství, cvičení v těhotenství
znát vybrané kapitoly Zákona o rodině
seznámit se s právy a povinnostmi
rodičů, s plánovaným rodičovstvím
seznámit se s možnostmi dávek v
mateřství

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví
– prevence rizikového sexuálního
chování, předčasná sexuální zkušenost,
antikoncepce, těhotenství a rodičovství
mladistvých, poruchy pohlavní identity
Základy péče o dítě

antikoncepce
dospívání, sexuální život
rodina

Přírodopis
rozmnožování, vývin jedince
stavba a činnost pohlavních orgánů
lidský zárodek a jeho vývin
přehled hlavních období lidského života,
zvláštnosti období dospívání
význam antikoncepce a citového vztahu

Předmět: Výchova ke zdraví 8. – 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětová vztahy

Žák by měl:
uvědomit si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
respektovat zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků a v rámci svých možností
uplatňovat zásady správné výživy a
zdravého stravování
pochopit souvislosti mezi konzumací
návykových, psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví
znát centra odborné pomoci a umět
vyhledat a využít jejich služby
chovat se zodpovědně při mimořádných
událostech a prakticky využívat základní
znalosti první pomoci při likvidaci
následků hromadného zasažení obyvatel

Žák by měl:
mít znalost bezpečného chování při práci
vzhledem k ochraně svého zdraví
znát bezpečnostní předpisy při práci
znát pravidla silničního provozu a tak
předcházet úrazům
aktivně využívat volný čas sportem
dbát na zdraví způsob života
znát základy první pomoci
vědět, jak se ochránit před pohlavními
chorobami
dodržovat správnou životosprávu

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Osobnostní a sociální výchova

Výživa a zdraví, zásady zdravého
stravování
-vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví člověka
-specifické druhy výživy
- poruchy příjmu potravy

Občanská výchova
-bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- bezpečnostní předpisy, pravidla
silničního provozu, předcházení úrazům
- význam sportu pro zdraví a rozvoj
člověka
-zdraví způsob života

Tělesná a duševní hygiena – zásady
osobní, intimní a duševní hygieny,
otužování, význam sportu a pohybu pro
zdraví
Režim dne
Ochrana před přenosnými i
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Tělesná výchova
- zásady osobní hygieny
- zásady správného držení těla
- životospráva, režim dne, otužování
- význam pohybových aktivit v životě
člověka

nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy – bezpečné
způsoby chování.
Preventivní lékařská péče, chování
v situacích úrazů, život ohrožujících
stavů.(úrazy v domácnosti, při sportu na
pracovišti, v dopravě).

Hudební výchova
-relaxační techniky
- muzikoterapie
Přírodopis
- první pomoc při poranění, krvácení,
zastavení dechu
- osobní hygiena, otužování
- pohlavní nemoci AIDS
- zásady zdravého života

Předmět: Výchova ke zdraví 8. a 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
uplatňovat osvojené sociální dovednosti
při kontaktu se sociálně patologickými
jevy
zaujímat odmítavé postoje ke všem
formám brutality a násilí
dát do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací
návykových a psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci,
vyhledat a použít jejich telefonní čísla
chovat se odpovědně při mimořádných
událostech a prakticky využívat základní
znalosti první pomoci při likvidaci
následků hromadného zasažení obyvatel
uplatňovat způsoby bezpečného chování
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při
komunikaci s neznámými lidmi,
v konfliktních situacích, v případě

Žák by měl:
zvládat základy kompenzačního a
relaxačního cvičení
dodržovat preventivní lékařskou péči
být imunní vůči návykovým látkám a
hazardním hrám
zvládnout samostatně vyhledat a
v případě potřeby odbornou pomoc a být
informován o kontaktech na centra
odborné pomoci
mít kladné chování v mezilidských
vztazích, mít úctu k člověku a
ochraňovat si život
mít pozitivní vztah k životnímu prostředí
a chápat důsledky lidských činností na
toto prostředí
si utvářet zdravý životní styl
uvědomovat si hodnoty vlastního života,
zvláště volného času a být odpovědný za
jeho naplnění
zvládat náročné mimořádné události a
chránit zdraví své i zdraví ostatních

Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence

Osobnostní a sociální výchova
-psychohygiena,
-rozhodování ve vypjatých situacích

Stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a regenerační
techniky k překonávání únavy, stresu,
posilování duševní odolnosti
Civilizační choroby – zdravotní rizika,
preventivní lékařská péče
Auto-destruktivní závislosti: zdravotní a
sociální rizika zneužívání návykových
látek, gamblerství, náboženské sekty
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
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Tělesná výchova
-kompenzační a relační cvičení
- bezpečnost při činnostech
Občanská výchova
-odpovědnost rodičů za výchovu dětí
-vztahy mezi mladými lidmi
-šikana
-člověk a příroda
Enviromentální výchova
-vliv prostředí na vlastní zdraví
Mediální výchova
-vliv médií na každodenní život
-vliv na postoje a chování

potřeby vyhledat pomoc

v rizikovém prostředí, konfliktní a
krizové situace
Dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví ve škole, při různých
činnostech
Manipulativní reklama a informace –
reklamní vlivy a působení médií
Ochrana člověka za mimořádných
událostí, živelné pohromy, terorismus

Předmět: Výchova ke zdraví 8. – 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
uvědomovat si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
respektovat zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví

Žák by měl:
mít zdravé, vyrovnané sebepojetí, vztahy
k druhým lidem
mít přátelský vztah k vrstevníkům
pomoci a ochraňovat mladší a slabší
jedince
ochraňovat své zdraví

Podpora zdraví a její formy
-prevence a intervence
-působení na změnu kvality prostředí a
chování jedince
-odpovědnost jedince za zdraví

Osobnostní a sociální výchova
-kreativita
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Občanská výchova
- mezilidské vztahy

Předmět: Výchova ke zdraví 8. – 9. ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
chápat význam dobrého soužití mezi
vrstevníky
projevovat zdravé sebevědomí
preferovat mezi vrstevníky pozitivní
životní cíle, hodnoty a zájmy

Žák by měl:
spolupracovat ve skupině
podílet se na vytváření pravidel práce
v týmu
vytvořit si představu o sobě samém,
která podporuje sebedůvěru a samostatný
rozvoj
zvládnou zásady společenského chování

Osobnostní a sociální rozvoj

Osobnostní a sociální výchova

Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, k druhým, zdravé a vyrovnané
sebepojetí

Občanská výchova
-vztahy mezi lidmi
-chování v mezilidských vztazích
-komunikační dovednosti
-umění dobře vycházet s lidmi

Seberegulace a sebeorganizace činností a
chování
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být slušný, ohleduplný a tolerantní
k názorům a zájmům ostatních
umět vyhledat pomoc
zvládat stres

-cvik sebereflexe
-sebekontrola, ovládání, zvládání
problémových situací
-stanovení osobních cílů a kroky k jejich
dosažení
Psychohygiena a sociální dovednosti
k předcházení a zvládání stresu
-rozvoj schopnosti komunikovat
-chování podporující dobré vztahy
Morální rozvoj
-rozvoj rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích
-pomáhající a prosociální chování
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Multikulturní výchova
-lidské vztahy

5. 9. Člověk a svět práce
Charakteristika vzdělávací oblasti
5. 9.1 Vyučovací předmět: Pracovní vyučování
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí v
základním vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Motorika přímo ovlivňuje rozvoj
dalších dovedností dětí a proto je pracovní vyučování zahrnuto ve všech ročnících základního
vzdělávání.. V 1. a 2. ročníku je pracovní vyučování dotováno 3 hodinami. Ve 3., 4. a 5. třídě jsou
to již 4 hodiny týdně.
Cílové zaměření vzdělávací oboru
Vzdělávání v oboru Pracovní vyučování směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
a) žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
Učitel:
vede žáky vlastním příkladem k užívání názvosloví daného oboru
b) žák si uvědomuje význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Učitel:
ukazuje žákům užitečnost zručnosti a řemesel v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
a) žák řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní
překážky
Učitel:
ukazuje žákům možné cesty k dosažení cíle
vede žáky k samostatnému rozhodování a odpovědnosti za své rozhodnutí
b) žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
Učitel:
podporuje v žácích vůli, trpělivost, cílevědomost
c) žák dokáže přivolat pomoc v případě dohrožení vlastní nebo jiné osoby
Učitel:
vede žáky k rychlému rozhodování v kritických situacích
Kompetence sociální a personální
a) žák posiluje sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
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Učitel.
Vyzdvihuje schopnosti každého žáka
Pomáhá žákům hledat nové dovednosti, které odpovídají jejich schopnostem
b) žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce
Učitel:
upozorňuje na výhody týmové práce a potřebu každého jejího člena
c) žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
Učitel:
využívá masmédií k upozornění na možné následky nevhodného chování
předchází nevhodnému chování, které by mohlo mít následky
Kompetence občanské
a) žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně
životního prostředí
Učitel:
Ukazuje žákům možnosti zdravého životního stylu
Vede žáky k aktivní ochraně prostředí
b) žák dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy
Učitel:
zkouší se žáky na konkrétních modelových situacích správné rozhodování
vede žáky k odpovědnosti za zdraví své i ostatních, ukazuje jak takovým situacím předcházet
Kompetence pracovní
a) žák zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační
schopnosti při kolektivní práci
Učitel:
vede žáky k samostatné práci, využití postupů a operací, které se naučili
ukazuje žákům zásady práce v kolektivu a vyzdvihuje její klady
b) žák má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
Učitel:
motivuje žáky k manuálním činnostem
c) žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
Učitel:
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informuje o možných následcích špatně prováděné práce
vyzdvihuje ochranu zdraví
podává informace o možnostech ochrany životního prostředí
c) žák pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché
technické dokumentace
Učitel:
vede žáky k samostatnosti, pokyny k práci dává i písemně
d) žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
Učitel:
trénuje s žáky koncentraci různými metodami
e) žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
Učitel:
učí žáky hodnotit objektivně sebe i ostatní
f) žák má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
Učitel:
vytváří konkrétní představy o činnostech zejména exkurzemi
g) žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího
pracovního uplatnění
Učitel:
pomáhá při výběru konkrétní profese a objektivně hodnotí žákovi schopnosti (sděluje je)
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Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 1. - 3.

Tematický okruh Pěstitelské práce

Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních
obdobích a popsat jeho
výsledky.
Pečovat o nenáročné rostliny
v bytě i na zahradě.

Učivo

Žák by měl:
- poznat rozdíly v jednotlivých ročních obdobích ( určit
roční období na obrázku, popsat co dělá příroda)
- v rámci celoročního projektu sledovat změny v přírodě a
zaznamenávat je ( kresbou, popisem,..)
- znát základní podmínky pro život rostlin ( využití
pokusů)
- znát názvy květin ve třídě i na zahradě
- využívat pěstitelských pokusů ( klíčení hrachu ap.)
- rozeznávat zeleninu a ovoce
- vědět o nebezpečí jedovatých rostlin ( práce s nimi)

- základní podmínky pro pěstování
rostlin- půda a její zpracování;
výživa rostlin; osivo
- pěstování rostlin- ze semen v
místnosti, na zahradě ( okrasné
rostliny, léčivky, koření, zelenina)
- pěstování pokojových rostlinpodmínky pro pěstování
- zásady bezpečné práce s
rostlinami

Předmět: Pracovní vyučování
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Připravit samostatně
jednoduchý pokrm.
Upravit stůl pro jednoduché
stolování.
Chovat se vhodně při
stolování.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Školní výstupy

Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
-kreativita
Enviromentální výchova
- základní podmínky života
Přírodověda
- charakteristické znaky počasí a
přírody v ročních obdobích
-ovoce a zelenina
Výtvarná výchova
- výtvarné vyprávění
- hra s barvou
- seznámení s ilustracemi (Lada)
- rytmické řazení přírodních prvků
Český jazyk
- rozvoj slovní zásoby

Ročník: 1. - 3.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- mít přehled o zdravé výživě
- umět vybrat zdravé potraviny
- poznat potraviny závadné ( sledovat datum spotřeby)
- znát zásady bezpečného užívání kuchyňského inventáře
- dokázat správně pojmenovat kuchyňský inventář
- samostatně připravovat jednoduché pokrmy
- samostatně upravit stůl ke stolování ( umístění
příborů,..)
- znát základní body stolní etikety

- základní vybavené kuchyně
- potraviny- výběr, nákup,
skladování
- stolování- jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného
stolování
- bezpečná obsluha spotřebičůzákladní technika v kuchyni
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
- seberegulace a sebeorganizace
- kreativita
- komunikace
Multikulturní výchova
- kulturní výchova
Enviromentální výchova
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy životního
prostředí

- vztah člověka k prostředí
Český jazyk
- čtení s porozuměním
Matematika
- počítání na konkrétních předmětech
Prvouka
- roční období a jeho plody
- péče o zdraví
- technika a výroba
Tělesná výchova
- pohyb a zdraví

- mít poznatky o ošetření běžných úrazů v domácnosti (
řezná rána, opaření,…)
- umět správně vážit potraviny ( v obchodě i doma)

Tematický okruh Příprava pokrmů

Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 1 .- 3.

Tematický okruh Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
Školní výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály a
pomůckami.
Vytvářet jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i netradičních
materiálů.
Pracovat podle slovního
návodu a předlohy.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Žák by měl:
- umět nazvat pracovní pomůcky (suché plody, korálky,
špejle, nitě, …)
- znát možnosti jejich využití
- esteticky řadit různé drobné materiály, kombinovat dle
barev, velikosti, vlastností,..
- upravovat drobný materiál ( stříhat, ohýbat, svazovat,
slepovat, navlékat,..)
- zvládnout samostatně pracovat podle jednoduchého
návodu ( zprvu obrazový návod)
- zvládat organizaci práce z hlediska času
- být seznámen z bezpečností práce a možnostmi úrazů
při práci
- rozpoznat přírodní materiály a technické materiály
- zpracovávat přírodní materiál tradičními postupy a
výrobky tématicky řadit ( Velikonoce- tradiční zdobení
vajec,…)

Předmět: Pracovní výchova

- vlastnosti materiálů a jeho
užití- přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.
- funkce a využití pracovních
pomůcek a nástrojů
- jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemeslaužití některých technik
zpracování vybraných materiálů

Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- kreativita
-spolupráce a soutěživost
Multikulturní výchova
- kulturní rozdíly
Enviromentální výchova
- ekosystémy
- vztah člověka k prostředí
Přírodověda
- úrazy
- neživá příroda
Výtvarná výchova
-dekorativní a prostorové práce
-výtvarné umění a životní prostředí

Ročník: 1.-3.
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Tematický okruh Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Zvládat elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi.

Učivo

Žák by měl:
- znát správné názvy nástrojů a součástí stavebnice
- dokázat spojit jednotlivé díly za pomoci maticových šroubů,
pásků a spojovacích desek
- pracovat podle jednoduchého návodu ( zpočátku
obrazového)
- vytvářet jednoduché modely podle své fantazie

- stavebnice- plošné,
prostorové, konstrukční,
sestavování jednoduchých
modelů
- práce s návodem, předlohou
- montáž a demontáž
jednoduchých předmětů

Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 4. - 5.

Tematický okruh Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
Školní výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát podmínky a postupy
pro pěstování vybraných
rostlin.
Ošetřovat a pěstovat podle
daných zásad pokojové i
jiné rostliny a provádět
pěstitelská pozorování.
Volit podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje
a náčiní.
Dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví; poskytnout první
pomoc při úrazu při práci
na zahradě.

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- samostatně pěstovat pokojové rostliny( starat se o ně
v rámci třídních služeb na květiny)
- umět s postarat o rostliny na zahradě ( okopávání,
hnojení, plení,..)
- dokázat samostatně připravit půdu pro setí
- pracovat s klíčidlem
- při pěstitelských pokusech sledovat následky
nedostatečných podmínek pro život rostliny ( co se
stane, když rostlinu nezaleje,....)
- správně rostliny přesazovat
- rozmnožovat rostliny- dělením trsu, listovými,
stonkovými řízky
- znát využití léčivek ( možnost herbáře, sběr, sušení)
- upravovat květiny do vázy, vázat jednoduché kytice
- orientovat se v běžných hnojivech, bezpečně je
používat
- vědět o nebezpečí hnojiv vůči životnímu prostředí
- znát škůdce na zahradách i v místnostech
- vycházky a exkurze ( zahradnictví, pole,...)
- pečovat o životní prostředí ( recyklace, chování v lese,
v CHKO,...)

-základní podmínky pro
pěstování rostlin- půda a její
zpracování; výživa rostlin;
osivo
- pěstování rostlin- ze semen v
místnosti, na zahradě( okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlinpodmínky pro pěstování
- zásady bezpečné práce s
rostlinami
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
-rozvoj schopností poznávání
- kreativita
Enviromentální výchova
-ekosystémy
-základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy
životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
Přírodověda
-péče o přírodu v jednotlivých
ročních obdobích
-úrazy- ošetření drobných
poranění
-byliny,dřeviny
- části těla kvetoucích rostlin
- ochránci a škůdci ovocných
stromů a zahrad
- význam lesů, nepřátelé lesů
- chování v přírodě, ochrana
přírody
- chráněné rostliny

- správně ošetřovat drobná poranění
- orientovat se při těžších zraněních ( správná poloha
zraněného, zavolat pomoc,..)

-péče o půdu
Český jazyk
- uvědomělé čtení
-rozšiřování slovní zásoby
Výtvarná výchova
- rozvoj estetického vztahu k
přírodě, životnímu prostřed

Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 4. - 5.

Tematický okruh Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát základní vybavení
kuchyně.
Připravit samostatně
jednoduché pohoštění.
Uplatňovat zásady správné
výživy.
Dodržovat pravidla správného
stolování a společenského
chování při stolování.
Udržovat pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc
při úrazu v kuchyni.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- znát vybavení kuchyně a orientovat se ve využití
tohoto vybavení
- veškeré vybavení bezpečně používat
- samostatně připravovat jednoduché pokrmy dle
zásad zdravé výživy
- umět připravit pokrm podle kuchařky
- pokrmy správně servírovat na sebou upravený stůl
- dokázat jednoduchým způsobem složit ubrousek
- dodržovat etiku společenského chování při
stravování
- být poučen o následcích nesprávného stravování
- mít základní hygienické návyky při přípravě
pokrmů ( mytí rukou, omývání ovoce a zeleniny,...)
- bezpečně rozpoznat zkaženou zeleninu a ovoce
- umět najít na obalu datum spotřeby
- znát požadavky při uskladňování potravin
- dodržovat pořádek na pracovní ploše při práci i po
ní
- dokázat ošetřit drobná poranění sobě i ostatním
- dodržovat zásady bezpečného ošetření cizí osoby (
použití rukavic zejména při řezných poraněních)

- základní vybavení
kuchyně
- potraviny- výběr, nákup a
skladování potravin
- stolování- jednoduchá
úprava spotřebičů- základní
technika v kuchyni
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
- seberegulace a sebeorganizace
- kreativita
- komunikace
Multikulturní výchova
- kulturní výchova
Enviromentální výchova
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy
životního prostředí
- vztah člověka k prostředí
Český jazyk
- čtení s porozuměním
Matematika
- slovní úlohy s platidly
- jednotky hmotnosti
Přírodověda
- roční období a jeho plody
- péče o zdraví
- technika a výroba
Vlastivěda
- chování ve společnosti
Tělesná výchova
- pohyb a zdraví

Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 4.-5.

Tematický okruh Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
Školní výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z daného materiálu.
Využívat při tvořivých
činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii.
Volit vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu.
Udržovat pořádek na
pracovním místě; dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytnout první
pomoc při drobném poranění.

Žák by měl:
- samostatně pracovat s drobným materiálem
- prohlubovat znalosti o materiálu , se kterým pracuje
- znát různé techniky zpracování
- vhodně kombinovat materiál i techniky
- vyrábět dle svých vlastních námětů předměty ( denní
potřeby i fantasijní)
- vhodně volit nástroje
- dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem i
nástroji
- umět poskytnou první pomoc při drobném poranění

- vlastnosti materiálu a jeho užitípřírodniny, modelovací hmota, papír
a karton, textil, drát, fólie aj.
- pracovní pomůcky a nástrojefunkce a využití
- jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla- užití
některých jednoduchých technik
zpracování vybraných materiálů

Předmět: Pracovní vyučování
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LMP
Žák by měl:
Znát funkci a užití
jednoduchých pracovních
nástrojů a pomůcek.
Provádět při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž.
Pracovat podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.
Udržovat pořádek na svém
pracovním místě, dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Učivo

Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
-kreativita
-spolupráce a soutěživost
Enviromentální výchova
- vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova
- kulturní rozdíly
Přírodověda
- úrazy
- neživá příroda
Výtvarná výchova
-dekorativní a prostorové práce
-výtvarné umění a životní prostředí

Ročník: 4.-5.

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Žák by měl:
- využívat dalších nástrojů ( šroubovák, maticový klíč)
- zvyšovat náročnost modelů ze stavebnice ( pohyblivé)
- vytvářet prostorové modely z krabiček
- samostatně pracovat podle návodu ( i slovního)
- zvládat montáž a demontáž jednoduchých předmětů denní
potřeby
- důsledně dodržovat bezpečnost práce
- znát základní pomoc při drobných úrazech
- samostatně udržovat pořádek na pracovní ploše

- stavebnice- plošné, prostorové,
konstrukční; sestavování
jednoduchých modelů
- práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
- montáž a demontáž jednoduchých
předmětů

Osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání
- seberegulace a
sebeorganizace
- kreativita
-spolupráce a soutěživost
Výtvarná výchova
- prostorové vytváření
Český jazyk
- rozvoj jemné motorické
koordinace
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práce, poskytnout první
pomoc při drobném poranění.

Geometrie
- poznávání geometrických
tvarů ze stavebnic

Tematický okruh Práce montážní a demontážní

Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 6. – 9.

Tematický okruh Práce s technickými materiály
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Získat základní vědomosti o
materiálech, nástrojích a
pracovních postupech.
Provádět jednoduché práce
s technickými materiály a
dodržovat technologickou kázeň.
Pracovat s jednoduchou
technickou dokumentací,
orientovat se v pracovních
postupech a návodech.
Řešit jednoduché technické úkoly
s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí.
Organizovat svoji pracovní
činnost.
Dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci a
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím;
poskytnout první pomoc při
úrazu.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- znát výrobu papíru
- seznámit se s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a
pomůcek (nůžky, šablony, sešívačka, průbojník,
knihařský nůž)
- umět porovnávat vlastnosti různých modelovacích
hmot a porovnávat je
- umět rozeznat nástroje a pomůcky (špachtle,
modelovací očko, rydla)
- umět pracovat se dřevem
- umět rozeznat druhy dřev
- umět rozeznat užití a funkci nástrojů (rejsek, pila,
kladivo, dláto, hoblík, vrut)
- umět rozpoznávat základní kovové materiály
- opracovat plech, drát
- umět rozeznat užití a funkci nástrojů (posuvné
měřidlo, vrtačka, pila na kov, vrták, pájedlo)
- umět rozeznat nejběžnější plasty
- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci
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- materiály – vlastnosti, užití
v praxi (dřevo, kov, plasty)
- pracovní pomůcky – nářadí a
nástroje pro ruční opracování
- jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce
- technologické postupy –
technické náčrty, výkresy a návody
- úloha techniky v životě člověka –
zneužití techniky, technika a
životní prostředí
- řemesla a tradice

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální
výchova - spolupráce a
komunikace v týmu
Enviromentální výchova
Občanská výchova
- společenské profese a role
- člověk, příroda, technika
- bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
Vlastivěda
- způsob života obyvatel
regionu
- výroba papíru
-problematika životního
prostředí
Chemie
- kovy, plasty
- použití a hodnocení
z hlediska péče o životní
prostředí
Fyzika
- el. vodiče a nevodiče
Přírodopis
- význam lesa
Přírodověda
- vliv prostředí a práce na
člověka

Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 6. – 9.

Tematický okruh Práce s ostatními materiály
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Rozlišovat různé druhy materiálů
a znát jejich vlastnosti.
Zvolit vhodný pracovní postup
v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu.
Správně vybrat a používat vhodné
pracovní nástroje a pomůcky.
Dovést pracovní postupy
k finálnímu výrobku.
Dodržovat technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc
při drobném úrazu.

Školní výstupy

Průřezová témata a

Učivo

Žák by měl:
- umět rozeznat základní druhy tkanin a jejich užití
- umět rozeznat a prakticky použít základní ruční stehy
- umět pracovat s jednoduchým střihem a umět vybrat
vhodný materiál
- umět zvládnout základy šití na stroji
- umět rozlišit vhodné a nevhodné oblečení pro různé
příležitosti
- umět zvládnout základy žehlení a praní oděvů
- umět zvládnout základy vyšívání
- umět provádět jednoduché opravy prádla
- zvládnout navlékání gumy, přišít poutko, knoflík,
látat ponožky
- umět zvládnout základy háčkování, pletení a základy
práce s kombinovanými materiály
- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci

mezipředmětové vztahy

- práce s různými materiály podle
podmínek a vybavení školy
- technologické postupy podle
zpracovávaného materiálu
- základní dovednosti ručních prací
- výroba drobných oděvních a
bytových doplňků

Předmět: Pracovní vyučování

Osobnostní a sociální
výchova
- spolupráce a komunikace
v týmu
Enviromentální výchova
Přírodověda
- možnost a prevence
vzniku požáru
- přivolání hasičů
Občanská výchova
- bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
základní etické problémy
- volný čas
Matematika
- úsečky

Ročník: 6. – 9.

Tematický okruh Práce montážní a demontážní
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:.
Sestavit podle návodu, náčrtu,
plánu daný model.
Ovládat montáž a demontáž
jednoduchého zařízení.
Provádět údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení.
Dodržovat zásady bezpečnosti a
hygieny práce a bezpečnostní
předpisy.
Poskytnout první pomoc při
úrazu.

Žák by měl:
- umět sestavovat modely z konstrukčních stavebnic
- umět sestavovat modely z kartónových vystřihovánek
umět pracovat s nástroji (šroubovák, maticový klíč)
- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci

- stavebnice – konstrukční,
elektrotechnické; sestavování
modelů; montáž a demontáž
- práce s návodem, předlohou,
náčrtem, plánem, schématem

Předmět: Pracovní vyučování

Osobnostní a sociální
výchova
- spolupráce v týmu
Enviromentální výchova
Občanská výchova
- člověk, příroda, technika
- bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
Vlastivěda
- výroba papíru
Přírodopis
- význam lesa

Ročník: 6. – 9.

Tematický okruh Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Volit vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin.
Pěstovat a ošetřovat rostliny
v interiéru a využívat jek
výzdobě.
Používat vhodné pracovní
pomůcky a provádět jejich
údržbu.
Prokázat základní znalost chovu
drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty.
Dodržovat technologickou kázeň,
zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc
při úrazu způsobeného zvířaty a
při styku s jedovatými rostlinami.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět ošetřovat, přesazovat pokojové rostliny
- umět pěstovat zeleninu, ovoce a rostliny podle
podmínek školy
- umět znát cyklus růstu jednoletých a víceletých
rostlin
- znát a umět zpracování půdy na jaře a na podzim
- znát nejznámější léčivé byliny
- umět vytvořit herbář plevelů a léčivek
- umět vytvořit jednoduchou vazbu
- umět poskytnout první pomoc při poranění
- umět znát základy chovu drobných zvířat
- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci
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- základní podmínky pro pěstování
– půda a její zpracování; výživa
rostlin, ochrana rostlin a půdy
- zelenina – osivo, sadba,
výpěstky, podmínky a zásady
pěstování; pěstování vybraných
druhů zeleniny
- okrasné rostliny – pokojové
květiny; pěstování vybraných
okrasných dřevin a květin; využití
květin v exteriéru a interiéru;
aranžování a jednoduchá vazba
květin
- ovocné rostliny – druhy
ovocných rostlin, způsob pěstování
- léčivé rostliny, koření –
pěstování vybraných rostlin;
rostliny a zdraví člověka; léčivé

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální
výchova
- spolupráce v týmu
Enviromentální výchova
Občanská výchova
- význam místního
hospodářství
- bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
Přírodověda
- vztahy mezi rostlinami a
živočichy
- podmínky života na zemi
Vlastivěda
- problematika životního
prostředí
Přírodopis
- byliny, stavba rostlin a
životní podmínky rostlin

účinky rostlin; rostliny jedovaté;
rostliny jako drogy a jejich
zneužívání; alergie
- chovatelství – chov zvířat
v domácnosti, podmínky chovu,
hygiena a bezpečnost chovu;
kontakt se zvířaty

Předmět: Pracovní vyučování

- ovocné stromy
- ochrana životního
prostředí

Ročník: 6. – 9.

Tematický okruh Provoz a údržba domácnosti
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Provádět jednoduché operace
platebního styku.
Ovládat jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti a orientovat se
v návodech k obsluze běžných
spotřebičů používaných
v domácnosti.
Správně zacházet s pomůckami,
nástroji, nářadím a zařízením,
provádět drobnou domácí údržbu.
Používat vhodné prostředky při
práci v domácnosti.
Dodržovat základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy
a poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickým proudem nebo
chemikálií.

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:
- umět si naplánovat a provést úklid v kuchyni
- umět provést údržbu podlahovin a sociálního zařízení
- umět utírat prach a nábytek
- umět se orientovat v nabídce čistících a mycích
prostředků
- umět obsluhovat elektrické spotřebiče
- umět provádět jednoduché opravy prádla
- umět zvládat údržbu různých druhů textilií
- umět zvládnout jednoduché operace platebního styku
- umět poskytnout první pomoc
- dodržovat bezpečnost a hygienu při práci
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- finance a provoz domácnosti –
rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
hotovostní a bezhotovostní
platební styk; energie, voda a
jejich úspora
- údržba v domácnosti – údržba a
úklid, prostředky, postupy;
bezpečnost při styku s čistícími
prostředky; údržba oděvů a textilií,
postupy; praní a čisticí prostředky
a zacházení s nimi; elektrické
spotřebiče – funkce a užití,
ovládání, ochrana a údržba,
bezpečnost provozu; nebezpečí
úrazu elektrickým proudem

Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální
výchova
Český jazyk – sloh
- vyplňování tiskopisů
Přírodověda
- vybavení bytu, el. domácí
spotřebiče
Občanská výchova
- hospodaření domácnosti
- bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
Fyzika
- základní poznatky
z elektřiny
- bezpečnost při zacházení
s el. spotřebiči
- první pomoc při zasažení
el. proudem
Enviromentální výchova
- ekosystémy
- energie

Předmět: Pracovní vyučování

Ročník: 6. – 9.

Tematický okruh Příprava pokrmů
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP
Žák by měl:.
Používat základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhovat
spotřebiče.
Připravit pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami
zdravé výživy.
Dodržovat základní principy
stolování a obsluhy u stolu.
Dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při úrazech
v kuchyni.

Školní výstupy

Průřezová témata a

Učivo

Žák by měl:
- znát zásady správné výživy, stolování
- umět připravit jednoduché druhy bezmasých pokrmů
a pokrmů s masem
- umět připravit pokrmy slané a sladké kuchyně
- znát základy kultury stolování
- umět pracovat s kuchařskou knihou
- umět poskytnout první pomoc a ošetřit drobná
poranění v kuchyni
- znát nejběžnější formy uchování potravin
(konzervace)

mezipředmětové vztahy

- kuchyně – základní vybavení,
udržování pořádku a čistoty;
bezpečnost a hygiena provozu
- potraviny – skupiny potravin;
sestavování jídelníčku; způsoby
konzervace
- příprava pokrmů – úprava
pokrmů za studena; základní
způsoby tepelné úpravy; základní
postupy při přípravě pokrmů a
nápojů; zásady zdravé výživy
- úprava stolu a stolování –
jednoduché prostírání; obsluha a
chování u stolu; slavnostní
stolování v rodině; zdobné prvky a
květiny na stole

Předmět: Pracovní vyučování

Osobnostní a sociální
výchova
- spolupráce v týmu
Český jazyk – sloh
- popis pracovního postupu
Fyzika
- el. spotřebiče
v domácnosti
- bezpečnost při zacházení
se spotřebiči
Přírodopis
- hmyz žijící v domácnosti
Matematika
- užití jednotek hmotnosti
Občanská výchova
- bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
- rozpočet rodiny
- rodinné tradice, zvyky,
sváteční dny
Přírodověda
- el. spotřebiče – použití,
bezpečnost

Ročník: 6. – 9.

Tematický okruh Svět práce
Očekávané výstupy z RVP
ZV-LMP

Školní výstupy

Učivo
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Průřezová témata a
mezipředmětové vztahy

Žák by měl:.
Znát pracovní činnosti vybraných
profesí a mít přehled o učebních
oborech a středních školách.
Posoudit své možnosti v oblasti
profesní případně pracovní
orientace s přihlédnutím
k potřebám běžného života.
Využít profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného dalšího vzdělání.
Být seznámen s právy a
povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů.
Prokázat v modelových situacích
prezentaci své osoby při ucházení
se o zaměstnání.
Být seznámen s možnostmi
využití poradenské pomoci
v případě neúspěšného hledání
zaměstnání.

Žák by měl:
- umět se orientovat v nabídce odborných učilišť
- navštívit Úřad práce v Děčíně
- umět sám sebe ohodnotit, znát své zájmy, popř.
omezení
- umět vyhledat poradenskou pomoc při volbě povolání
(popř. neúspěšného hledání zaměstnání)
- znát práva a povinnosti zaměstnavatele
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- trh práce – povolání lidí; druhy
pracovišť, charakter a druhy
pracovních činností; požadavky
kvalifikační, zdravotní a
osobnostní
-volba profesní orientace –
základní principy; osobní zájmy a
cíle, tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a schopnosti,
vlivy na volbu profesní orientace;
práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
- možnosti vzdělávání – náplň
učebních a studijních oborů;
informace o dalším vzdělávání
- zaměstnání - - způsoby hledání;
pohovor u zaměstnavatele;
informační základna pro volbu
povolání; problémy
nezaměstnanosti; úřady práce;
práva a povinnosti vyplývající
z pracovního poměru
- podnikání – nejčastější formy
podnikání, drobné a soukromé
podnikání

Osobnostní a sociální
výchova
- psychohygiena
Enviromentální výchova
Výchova demokratického
člověka
Mediální výchova
Český jazyk – sloh
- formy společenského
styku
Přírodověda
- vliv prostředí a práce na
člověka
Občanská výchova
- důležitá místa v obci
- společenské profese a role
- školství
- sociální zabezpečení
- občanské soužití
- právní ochrana občana

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
6. 1. Pravidla pro hodnocení žáků
Pravidla hodnocení a klasifikace žáka ZŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona 49/2009
Sb., konkrétně Část první, § 31 a Část třetí, hlava II., § 51 - 56 (dále „Školský zákon“) a vyhláškou
č. 48/2005 Sb., vyhláškou č. 454/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky , konkrétně zněním § 14 - 24.
6. 1. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
2. Za první pololetí může vydat škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. O
způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání
v pedagogické radě.
4. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
5. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
6. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
7. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým
průměrem běžné klasifikace.
8. 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.
9. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
10. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou
náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
11. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
12. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň
za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
13. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a
přiměřeně náročně.
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14. 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.
15. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
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23. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení a
předá je žákovi na konci prvního pololetí školního roku.
6. 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.
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.
6.1. 3 Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
1. Pochvaly:
a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, nebo za
dlouhodobou úspěšnou práci.
b) Třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
žákovi po projednání s ředitelem školy může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev
školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
2. Jiná ocenění
Třídní učitel navrhuje a pedagogická rada projedná ty žáky školy, kteří jsou na konci školního roku
starostou města oceněni za dlouhodobé vynikající úspěchy ve školní práci spojené s dlouhodobou
(opakovanou) vzornou reprezentací školy.
3. Opatření k posílení kázně
a) Opatření k posílení kázně se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti řádu školy. Toto
opatření zpravidla předchází před snížením stupně z chování.
b) Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:
- napomenutí třídního učitele: ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák
dopustí. O udělení napomenutí uvědomí třídní učitel vychovatele ústní informací neprodleně .
- důtku třídního učitele udělí třídní učitel za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem
slušnosti a neomluvené hodiny ( max. 6). Udělení důtky oznámí vedení školy a zapíše do třídního
výkazu a katalogového listu žáka.
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- důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za opakovaná vážná
provinění proti řádu školy, proti normám slušnosti a neomluvené hodiny (max. 9). Udělení důtky
ředitele školy zapíše třídní učitel do třídního výkazu a katalogového listu žáka, o udělení písemně
informuje zákonné zástupce ředitel školy .
c) Udělená opatření k posílení kázně se zaznamenávají do katalogových listů.
6.1. 4 Stupně hodnocení prospěchu a chování
Stupně hodnocení a klasifikace na vysvědčení jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb.
a vyhláškou č. 454/2006 Sb., konkrétně § 15.
1. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém
stupni se použije slovní označení.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
a)
b)
c)
d)
e)

1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

Stupeň 1 (výborný)
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně
nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je schopen
samostatně pracovat po předběžném návodu učitele.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s menšími
chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je schopen
pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele.
Stupeň 3 ( dobrý)
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže
uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen plnit
úkoly pod dohledem učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti
dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je
nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není schopen
pracovat ani s trvalou pomocí učitele.
3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl (a) s vyznamenáním,
b) prospěl (a),
c) neprospěl (a),
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d) nehodnocen (a).
Žák je hodnocen stupněm :
a) prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 –
chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi
dobré,
b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný.
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo není-li
z něho na konci druhého pololetí
d) nehodnocen(a) , není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

4. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni: a) pracoval (a) úspěšně,
b) pracoval (a).
5. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni:
a)
1 – velmi dobré,
b)
2 – uspokojivé,
c)
3 – neuspokojivé.
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák dodržuje pravidla chování a respektuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu
třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro
výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Dopouští se závažných
přestupků nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, přičemž není přístupný
pedagogickému působení. Sníženým stupněm z chování jsou klasifikovány např. neomluvené
hodiny (10 – 20 ), dále ubližování spolužákům, šikana, xenofobní projevy, svévolné opuštění
budovy v době vyučování, krádež, hrubé a vulgární chování vůči spolužákům a pracovníkům školy
(viz Školský zákon, § 31, odst. 3), opakované lhaní, podvody, vandalismus, požití alkoholu a
kouření v prostorách školy a na akcích pořádaných školou.
Stupeň 3 (méně uspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování nebo s řádem školy.
Zpravidla se i přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy a svým chováním ohrožuje bezpečnost a zdraví své i svých spolužáků. Stupněm 3
z chování jsou klasifikovány opakované prohřešky citované u stupně 2 z chování, dále opakované
záškoláctví (více než dvacet neomluvených hodin) a toxikomanie (užívání drog, držení drog a
distribuce drog).
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6. 1. 5 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, speciální pedagog –
etoped, psycholog)
- 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 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 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 třídního katalogu 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.
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
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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 hodnotit to, co umí,
učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě
není přípustné
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva
- 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.
6.1. 6 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka
Učitel vede žáka takovým způsobem, aby rozvíjel jeho schopnost sebehodnocení vlastních úspěchů
a neúspěchů ve vzdělávacím procesu a takovým způsobem, aby žák akceptoval skutečnost, že
„chyba“ je důležitým prostředkem k učení a přirozenou součástí osvojování vědomostí, dovedností
a návyků potřebných pro život. Schopnost kritického posouzení vlastních studijních výsledků a
volba strategií (pochopení příčin úspěchu či neúspěchu, tvořivé hledání cest při řešení daného
problému, zodpovědný přístup k sobě samému) při zdolávání vzdělávacích problémů posiluje
žákovu emoční inteligenci a vybavuje žáka základním souborem kompetencí k řešení problémů,
který si žák odnese do svého budoucího života. Sebehodnocení má vést k posílení sebeúcty a
sebevědomí žáka.
Při sebehodnocení se žák snaží kriticky zhodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich.
Ujasňuje si,
a) co se mu daří, v čem je úspěšný,
b) co mu doposud nejde a proč,
c) jakým způsobem bude pokračovat v odstraňování nedostatků,
d) cíl, kterého chce dosáhnout a strategie, jež se pokusí aplikovat.
6.1. 7 Zásady pro používání slovního hodnocení
Jsou stanoveny v souladu s § 51 Školského zákona a s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a
vyhlášky č.454/2006 Sb.
a) O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
b) Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí
odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce
c) 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.

175

d) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
e) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení,
jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace:
a) Text širšího slovního hodnocení má formu vět, ne hesel.
b) Z textu širšího slovního hodnocení musí jasně vyplývat, zda žák v daném klasifikačním období
prospěl nebo neprospěl.
c) Širší slovní hodnocení se zapisuje na zvláštní formulář a zakládá se do katalogového listu.
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního
hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení:

Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 - výborný
Ovládá bezpečně
2 – chvalitebný Ovládá
3 – dobrý
V podstatě ovládá
4 – dostatečný Ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný neovládá
Úroveň myšlení
1 - výborný
Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný Uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý
Menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný Nesamostatný v myšlení
5 - nedostatečný Odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 - výborný
Výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný Celkem výstižné
3 – dobrý
Myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 - nedostatečný I na návodné otázky odpovídá nesprávně
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Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 - výborný
Užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje
samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný Dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští

3 – dobrý

se jen menších chyb
Řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává obtíže

a odstraňuje chyby
4 – dostatečný Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
Píle a zájem o učení
1 - výborný
Aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný Učí se svědomitě
3 – dobrý
K učení a k práci potřebuje větších podnětů
4 – dostatečný Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 - nedostatečný Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a
ustanovení řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a
s ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného
chování nebo řádu školy nebo se opakovaně
dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla
se přes všechna výchovná opatření dopouští
dalších přestupků, narušuje výchovně
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost
a zdraví svoje a jiných osob.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu
s pravidly slušného chování. Dopustí se
takových vážných 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 všechna výchovná opatření školy
dopouští dalších přestupků.
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6.1. 8 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
Podmínky komisionálních a opravných zkoušek jsou stanoveny v souladu s § 22 a 23 vyhlášky č.
48/2005 Sb. a vyhlášky č. 454/2006

I. 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 krajský úřad.
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
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.
II. Opravná zkouška
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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 konal 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
6.1. 9 Zjišťování vědomostí a dovedností žáka s vývojovou poruchou učení
a) Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.
b) Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k
poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o
hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy můžeme
posuzovat výkon, který dítě podalo v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme - např.
v diktátu nebo v pětiminutovce u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou
vývoje motoriky).
c) U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní),
ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony.
d) Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu
chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
e) V některých případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl (např.
analýzu slov), ale přesto při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje komplexní situaci,
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při které se vždy uplatňují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustředit se na větší počet jevů např. kvalitu písma, aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé selhání, obava z trestu apod.
Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení:
Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější srovnání
výkonů.
a) Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek
výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále
prohlubovat úspěšnost apod.
b) Jestliže v některých případech nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně
omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co
nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní.
c) Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.
d) Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická
porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce (o jeden stupeň i o několik stupňů).
e) Při uplatňování možností hodnocení a klasifikace je třeba postupovat velmi individuálně,
vycházet ze znalostí příznaku postižení, využít všech dostupných informací, zejména informací z
odborných vyšetření.
f) Důležitou součástí hodnocení je zvýraznění motivační složky, tj. hodnocení těch jevů, které žák
zvládl, čímž je podpořena jeho možnost být úspěšný ( jedna z podstatných podmínek pro zdravý
rozvoj osobnosti).

6. 2. Autoevaluace školy
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a
výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský
zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy.

6. 2. 1 Oblasti autoevaluace
-

materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
průběh vzdělávání
školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
výsledky vzdělávání
řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání

6. 2. 2 Kriteria autoevaluace
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6. 2. 2. 1 Školní vzdělávací program
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem hodnocení je objektivně zjistit a posoudit aktuálnost vzdělávacího programu vzhledem
k podmínkám školy, potřebám žáků, soulad Školního vzdělávacího programu s Rámcovým
vzdělávacím programem, soulad cílů vzdělávacího programu a působení učitelů ve vyučovacích
hodinách. Dle vyhodnocených závěrů upravovat Školní vzdělávací program a přizpůsobovat jej
aktuálním podmínkám.
Kritéria kvality:
Činnosti ve vyučování jsou v souladu se ŠVP a jeho zaměřením na tvořivost a činnost žáků
Cíle vyučovacích hodin směřují k vytváření klíčových kompetencí a plnění dílčích a
očekávaných výstupů
Obsah, metody a formy vyučovacích hodin jsou v souladu se ŠVP
Organizace vyučovacích hodin je přizpůsobena rozvíjení klíčových kompetencí a plnění dílčích a
očekávaných výstupů
Školní vzdělávací program rozvíjí osobnost žáka ve všech jeho stránkách, prostřednictvím
programu se žák stává osobností s kompetencemi umožňujícími mu plné zapojení do života
6. 2. 2. 2 Podmínky ke vzdělávání
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem je objektivně zjistit a posoudit stav podmínek ke vzdělávání a jejich dopad na kvalitu a
efektivitu vzdělávání a na život ve škole. Dle zjištění pak zkvalitňovat podmínky ke vzdělávání.
Kritéria kvality:
Prostorové a materiální a technické podmínky: viz RVP ZV - LMP, část D, kapitola 8
Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy: viz RVP ZV - LMP, část D,
kapitola 8
Personální podmínky: viz RVP ZV - LMP, část D, kapitola 8
Ekonomické podmínky:
dostatek finančních prostředků k zajištění provozu školy
dostatek finančních prostředků pro odměňování zaměstnanců
dostatek finančních prostředků pro další vzdělávání pedagogů a kulturní a společenské potřeby
zaměstnanců
dostatek finančních prostředků pro zajištění moderních pomůcek, techniky, počítačů
vedení účetnictví v souladu se zákonnými normami
6. 2. 2. 3 Průběh vzdělávání
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem je objektivně zhodnotit a posoudit průběh vzdělávání, kvalitu výuky, její organizaci, práci
učitelů, roli a zapojení žáka do výuky, jeho hodnocení, směřování výuky k očekávaným výstupům a
klíčovým kompetencím. Dále zvýšení kvality průběhu vzdělávání a omezení nedostatků.
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Kritéria kvality:
Hodnocení učitelů:
učitelé se připravují na výuku, stanovují si cíle vyučovacích hodin, volí činnosti vedoucí ke
splnění stanovených cílů
cílem vyučovacích hodin je dosažení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí
organizace vyučovacích hodin je efektivní z hlediska využití času, prostoru třídy, forem práce
žáků
je využíváno různých metod práce, upřednostňováno zapojení více smyslů a tvořivá činnost žáků
žáci mají dostatek pomůcek k podpoře názornosti výuky
učitel motivuje žáky k dosažení co nejlepších výkonů
žákům jsou známa stanovená pravidla a je soustavně a důsledně dbáno na jejich dodržování
rozsah písemných prací je přiměřený možnostem žáků
učitel přistupuje k žákům vnímavě, přizpůsobuje svůj mluvní i písemný projev možnostem žáků,
je pro žáky vzorem
Hodnocení žáků:
žáci se aktivně zapojují do výuky
žáci mají možnost se zeptat na věci, kterým nerozumí, chyba je součást učení
žáci si vzájemně radí při práci ve skupinách a ve dvojicích
žáci ovládají pravidla vzájemné komunikace
učitel hodnotí žáka v souladu s pravidly hodnocení žáků
6. 2. 2. 4 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů na kvalitu školy
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem je zjištění klimatu školy, kvality výchovného poradenství, přístupu rodičů k informacím,
kvality spolupráce s rodiči a vlivu dalších vztahů na kvalitu školy. Po vyhodnocení zkvalitňování
podpory žákům a vztahů s rodiči i dalšími institucemi a orgány.
Kritéria kvality:
klima školy je vstřícné, vzájemné vztahy učitel↔žák, žák↔žák, učitel↔učitel, vedení↔učitel
jsou otevřené a podporující
komunikace se žáky je vstřícná, je brán zřetel na jejich názor
žák se cítí ve škole bezpečně
žák má důvěru ve svého třídního učitele, svěřuje se mu se svými problémy
žák ví, kdo je výchovný poradce, čím se zabývá a v případě potřeby ví, že se má na něj obrátit
výchovný poradce je vstřícný k problémům žáků
všechny náznaky šikany sledují všichni pedagogičtí pracovníci a oznamují vedení školy a
výchovnému poradci
rodiče žáků mají informace o tom, kdy mohou navštívit školu ke konzultacím s vyučujícími
rodiče žáků jsou pravidelně zváni na třídní schůzky
rodičům je nabízena účast na akcích školy
školská rada se podílí na správě školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
škola spolupracuje se zřizovatelem v otázkách ekonomických, organizačních, informuje o
činnosti školy ve výroční zprávě
škola spolupracuje s poradenskými institucemi v otázkách pedagogických
škola spolupracuje s dalšími institucemi dle vlastních potřeb
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6. 2. 2. 5 Výsledky vzdělávání
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem hodnocení je zjištění výsledků vzdělávání žáků a jejich hodnocení, monitorování znalostí,
dovedností a schopností žáků, jejich vyhodnocování a stanovování postupů k jejich zkvalitňování.
Kritéria kvality:
učitel předkládá žákům učivo vedoucí k dosažení dílčích a očekávaných výstupů
učivo je dostatečně procvičováno
hodnocení probíhá v souladu s pravidly hodnocení žáků
učitelé mají vytvořená kritéria hodnocení k jednotlivým výstupům
učitel hodnotí svou práci v souladu s výsledky vzdělávání žáků a přizpůsobuje metody a formy
výuky výsledkům žáků
učitel individuálně pracuje se žáky, kteří vyžadují individuální pomoc
žáci jsou hodnoceni za účast v soutěžích formou pochvaly třídního učitele
zástupce ředitele eviduje účast žáků v soutěžích
žáci jsou vedení k pokračování ve středním vzdělávání
výchovný poradce eviduje počty přihlášených žáků na střední školy a počty přijatých žáků
6. 2. 2. 6 Řízení školy
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem je zhodnotit oblasti řízení školy, zjištění silných a slabých stránek vedení školy,
zkvalitnění řízení školy.
Kritéria kvality:
je stanovena koncepce, jsou stanoveny cíle školy
rozhodování je efektivní
styl řízení školy je demokratický
vedení školy je profesně kompetentní
klima školy je vstřícné, podporující
je upřednostňována týmová práce
škola je aktivně zviditelňována, prezentuje se práce školy
vztahy se zřizovatelem jsou korektní
je vytvořen systém komunikace s rodiči
finanční prostředky jsou vynakládány efektivně
jsou získávány mimorozpočtové zdroje
zaměstnanci jsou motivováni ke kvalitní práci
zaměstnanci jsou podporováni v dalším vzdělávání
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6. 2. 2. 7 Úroveň práce školy
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem hodnocení oblasti je zjištění úrovně práce školy. K tomuto účelu jsou shromažďovány
údaje o práci školy a vyhodnocovány.
Kritéria kvality:
zprávy o práci školy se shromažďují, existuje portfolio školy nebo kronika školy
škola má plán akcí
škola má webové stránky
žáci mají možnost prezentovat svoji práci
škola spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi
škola prezentuje svoji práci rodičům žáků
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