Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA PRO VŠECHNY“

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420,
okres Uherské Hradiště

Z á k l a d n í š k o l a, U h e r s k ý B r o d , P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0

Identifikační údaj
Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“
Zřizovatel
školy:

Adresa školy: Pod Vinohrady 1420, 688 01 Uherský Brod
Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Moštěk

Zástupce ředitele: Mgr. Martin Šubík

IČO:
IZO:
REDIZO:

Koordinátor ŠVP: Mgr. Martin Šubík

Kontakty:
Telefon: +420 572 634 321, +420 572 634 322
web: www.zsvin.cz
e-mail: info@zsvin.cz
e-mail: mostek@zsvin.cz
e-mail: subik@zsvin.cz
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019

……………………………………
Mgr. Zdeněk Moštěk, ředitel školy
2

Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí
100
688 01 Uherský Brod
IČO: 00 291 463
70 932 328
102 743 169
600 124 517

Z á k l a d n í š k o l a, U h e r s k ý B r o d , P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0

Charakteristika školy
Historie školy
Hlavní budova základní školy byla otevřena 1. 9. 1956 a od 1. 9. 1993 se rozšířila o přístavbu s novou, moderně vybavenou kuchyní a prostornou
školní jídelnu.

Stručná charakteristika školy – úplnost a velikost
Základní škola Pod Vinohrady, Uherský Brod, Za Humny 1420 je příspěvkovou organizací a vykonává činnost plně organizované základní
školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny.
Základní škola poskytuje základní vzdělání, školní družina a školní klub poskytuje všestranné zájmové vzdělávání. Prostorná školní jídelna
zajišťuje pro zájemce školního stravování výběr ze dvou jídel denně a zajištěným pitným režimem.
Činnost školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
Škola je úplná s devíti postupnými ročníky, na 1. stupni se otevírají zpravidla dvě paralelní třídy v jednom postupném ročníku, na 2. stupni
taktéž. Třídy se naplňují nejvýše do 30 žáků. Kapacita školy je 455 žáků, školní družiny 150 žáků a školního klubu 200 žáků a kapacita školní
jídelny 650 jídel. V současné době se počet žáků pohybuje kolem 450. Škola je spádovou oblastí především pro blízké sídliště Pod Vinohrady a
přilehlou městskou část. Do školy přijíždějí žáci ze sídliště Olšava, přilehlých městských částí Těšova, Újezdce a Havřic. Do zdejší školy
dojíždějí žáci i z blízkých obcí, např. Bánova, Nivnice, Nezdenic atd.
Celý školní areál leží v prostoru hustě obydleného sídliště s mnoha zelenými a klidovými zónami.
Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro rozmanité činnosti školní družiny, pro tělesnou výchovu i pro zájmové kroužky školního klubu.
Školní družina se nachází v areálu školy a je oddělena od hlavní budovy školním hřištěm a školní zahradou s dětským koutkem.

Vybavení školy
Škola disponuje 40 učebnami, z nichž 12 tvoří odborné učebny, a to fyziky, chemie, výtvarné výchovy, zeměpisu, dvou multimediálních
učeben, tří učeben počítačových, učebny pro výuku cizích jazyků, z nichž multimediální, jazyková, chemie, přírodopis a zeměpis jsou vybaveny
interaktivní tabulí a kvalitní audiovizuální technikou. K zajištění kvalitní výuky tělesné výchovy máme k dispozici dvě tělocvičny, jež jsou
využívány taktéž v podvečerních a večerních hodinách a to především širokou veřejností. Dále slouží k tělovýchovným aktivitám školní
hřiště s umělým povrchem a volejbalové hřiště a posilovna pro zaměstnance i veřejnost. Žáci mohou školní hřiště využívat při příznivém
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počasí o velkých přestávkách v rámci regenerace sil a odpočinku. Žáci mají k dispozici automat s mléčnými výrobky a dlouhodobě jsme
zapojeni do programu „Ovoce do škol“ a “Mléko do škol”.
Škola má přehledný bezbariérový přístup do hlavní budovy, školní jídelny a sociálního zařízení v přízemních prostorách. Bezbariérový je též
vstup na školní hřiště.
K odpočinku děti využívají školní družinu a ideální zdravé venkovní prostředí – travnatý školní areál s prolézačkami, altán s posezením, hřiště na
odbíjenou, pískoviště a domeček k využití environmentální výchovy.
Materiální vybavení školy se neustále zlepšuje, neboť vznikají nové odborné učebny. Byla provedena kompletní rekonstrukce šaten, které byly
vybaveny uzamykatelnými skříňkami na odkládání osobních věcí žáků, dále rekonstrukce sociálního zařízení s moderním vybavením,
elektroinstalace se svítidly a tělocvičny. Kmenové třídy jsou vybaveny novým nábytkem s nastavitelnými lavicemi a židlemi.
Pravidelně jsou nakupovány a modernizovány pomůcky a materiály pro výuku. Ve sborovně školy jsou k dispozici všem pedagogům rozsáhlé
soubory didaktických materiálů a pomůcek, kopírka a PC s internetovým připojením. V celé budově školy funguje WiFi.
Škola vytvořila opatření pro zabezpečení objektu, bezpečnost žáků a zaměstnanců. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve
školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích.

Charakteristika pedagogického sboru
Ve škole pracuje 32 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny. Tento kádr zkušených pedagogických pracovníků je poměrně stabilní. Výuka na I.
stupni probíhá plně aprobovaně, na II. stupni je většina předmětů vyučována taktéž aprobovaně. Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání
aktivně se zapojují do akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního věku. Na škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně –
patologických jevů a metodik informačních a komunikačních technologií. Pedagogický sbor se dělí do metodických sekcí a předmětových skupin.

Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Na škole pracuje již několik let žákovský parlament složený ze zástupců žáků 5. až 9. tříd, což je dlouhodobý projekt zaměřený na demokratické
vyjadřování názorů zástupců jednotlivých tříd a má za úkol naučit žáky správně se vyjadřovat a nebát se hájit své zájmy nebo zájmy svých
spolužáků.
Mezi dlouhodobé projekty můžeme zařadit Minimální preventivní program. Primární prevence je zaměřena na předcházení rizikovým jevům
v chování žáků (šikana, xenofobie, násilí, netolismus, gambling, užívání návykových látek, pohlavně přenosné nemoci, kriminalita,
extremismus). Druhým hlavním tématem prevence SPJ je rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání
dětí, poruch příjmu potravy a záškoláctví. Do MPP jsou zahrnuty formy nespecifické i specifické primární prevence. Mezi formami specifické
prevence dáváme přednost interaktivním programům a programům s osobami, které mají autentickou zkušenost s vybraným tématem. Důležitou
součástí prevence je co možná nejhlubší informovanost žáků, rodičů i pedagogických pracovníků. Minimální preventivní program je na základě
evaluace každoročně upravován. Součástí MPP je Školní program proti šikanování, který podrobně řeší problémy spojené s tímto druhem
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rizikového chování. V oblasti prevence spolupracuje škola především s odborem sociálně-právní ochrany dětí v Uh. Brodě, Městskou policií v
Uh. Brodě, Policií ČR, SVP Help, SZÚ Zlín.
Každoročně probíhá hodnocení sociálního klimatu ve třídách a to na prvním i druhém stupni. Prevence SPJ je komplexní program zahrnující
témata objevující se v rámci vyučovaných předmětů, interakční programy pro třídy, besedy s odborníky pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky
školy, monitorování výskytu SPJ, informovanost žáků, rodičů a pedagogických pracovníků Škola dále vytváří projekty zaměřené na
environmentální výchovu a tvorbu estetického prostředí ve škole.
Témata dalších předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva a aktuálního dění ve společnosti.
Projekty jsou buď třídní, ročníkové, společné v nižších nebo vyšších ročnících.
Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projektové vyučování je u žáků velmi oblíbené, neboť
motivuje žáky k práci, podporuje jejich zájem o daná témata a především vede ke spolupráci všech pedagogů a žáků.
V současné době mezinárodní spolupráce např. s jinou zahraniční školou chybí. Škola se do budoucna bude snažit tuto aktivitu iniciovat.
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Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek,
webových stránek školy, kde naleznou rozvrhy tříd, plány učiva, aktuální informace o dění ve škole a také školní dokumenty. Kladný ohlas
u rodičovské veřejnosti má užívání elektronické žákovské knížky a odesílání úkolů absentujícím žákům prostřednictvím e-mailové korespondence.
V průběhu školního roku probíhají třídní schůzky a konzultační odpoledne. Po vzájemné dohodě s vyučujícím mohou rodiče školu navštívit
kdykoli. Rodiče jsou zváni na tradiční akce školy. Jsou to především pravidelné školní koncerty či akademie a projektové dny. Spolupráce s
rodiči se neustále rozvíjí.
Spolupráce se Školskou radou je vnímána velmi kladně. Rada se schází minimálně 2 krát ročně a vyjadřuje se k dlouhodobým záměrům školy,
rozpočtu školy a výroční zprávě. Školskou radu tvoří 6 členů. Při škole působí rovněž Klub přátel školy čítající 10 členů z řad rodičů.
Škola velmi úzce spolupracuje s DDM Uherský Brod, zejména při organizaci různých akcí a soutěží. Velmi dobrá spolupráce je i s ostatními
školami a institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží, např. pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP Help. V oblasti kulturních a
vzdělávacích akcí škola spolupracuje s městskou knihovnou, muzeem, galerií a Domem kultury.

Organizační struktura školy
Škola má každoročně inovovanou organizační strukturu a Organizační řád viz plán práce na daný školní rok.

Součásti školy
Školní družina a školní klub
Kapacita školní družiny a školního klubu je 350 žáků. Činnost školní družiny a školního klubu je řízena ročním plánem, vlastním vzdělávacím
programem a je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelé se podíleli na tvorbě cílů ŠVP, program ŠD a ŠK vychází z
těchto cílů, oblastí a výstupů ŠVP. Provoz ŠD a ŠK se řídí vlastním řádem. Provozováním kroužků nabízí škola volnočasové aktivity pro žáky.
Školní jídelna
Školní jídelna nabízí denně výběr ze dvou jídel. Kapacita školní jídelny je 650, cílová 700 strávníků. Provoz ŠJ se řídí vlastním řádem.
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Charakteristika ŠVP
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům
efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.
K základním myšlenkám vzdělávacího programu patří otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti.
Platí zásada, že škola nabízí a žák si vybírá. To platí o výběru cizích jazyků, nepovinných a volitelných předmětů, kroužků apod.
Pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků. Výuka cizích jazyků začíná od 1. ročníku.
Dalším úkolem je vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech
předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání.
Snažíme se o prolínání environmentální výchovy a vzdělávání do všech předmětů i mimoškolní činnosti.
Zaměřujeme se na rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi. Žáci, u kterých
se projevují příznaky některé ze specifických poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko- psychologické poradny.
Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazováni do reedukační péče. S dětmi pracují zkušené učitelky 1. a 2. stupně. V
případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje specifickou poruchu učení, je na žádost
zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí
přihlížíme ke specifické poruše.
Vzdělávání žáků s více vadami (zrakové, tělesné) bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného
učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude
požadována přítomnost pedagogického asistenta, který bude pomáhat žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při
komunikaci s takovými dětmi, pomáhat při komunikaci dětí s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči.
Chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce
využijeme u těchto žáků zejména samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Budeme se zúčastňovat různých soutěží
školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat. Především při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání.
Velký důraz je kladen na prevenci, podchycení a následné řešení sociálně patologických jevů.
Žáky povedeme k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se
dodržovala, nikoli od toho, aby se porušovala.
Navážeme na dobré tradice naší školy a budeme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za
nedostatky.
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Naše škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění
svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných
opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, která realizuje škola.
Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení poradenského zařízení na základě
plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.
Škola umožňuje zajistit vzdělávání žákům se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči,
kombinovaným postižením, se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení
a chování, sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, či ohrožení sociálně patologickými jevy) a
žákům s poruchami chování. Škola začleňuje do systému vzdělávání rovněž žáky minorit, pokud se na škole vzdělávají.
Na základě diagnostického závěru a návrhu příslušných opatření spolupracují učitelé na nápravě a činí taková opatření, která by mohla rozvoji
potíží předejít, nebo je snížit.
Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami je naplňován na naší škole formou přiznaných podpůrných
opatření:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhledáváme žáky se zvláštními potřebami a trvale je sledujeme
účelem podpory vzdělávání žáků se SVP je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho
individuální možnosti a schopnosti
uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod
výuky
u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme speciálně pedagogické metody výuky a individuální hodnocení, respektujeme
individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace
adekvátně přizpůsobujeme vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření
pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně vytváříme plán pedagogické podpory
na plánu pedagogické podpory spolupracují všichni vyučující daného žáka
pro žáky s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení vypracováváme IVP
na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby
vzdělávání směřovalo k dosažení osobního maxima těchto žáků
8
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od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) je v rámci IVP možné upravovat očekávané výstupy vzdělávání, je
možné i přizpůsobit výběr učiva
části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého
vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru
v odůvodněných případech zařazujeme odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky s SVP nebo dělení a spojování vyučovacích hodin
pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů můžeme v souladu s principy individualizace a
diferenciace vzdělávání zařazovat do IVP na základě doporučení ŠPZ speciálně pedagogickou a pedagogickou intervenci (z disponibilní
časové dotace)
úzce spolupracujeme s rodiči, podporujeme přípravu na školu v rodině
spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby
spolupracujeme s odborníky mimo oblast školství
předmět speciálně pedagogické péče (reedukace) na základě doporučení z poradny vede speciální pedagog případně proškolený
pedagog
podporujeme součinnost pedagogů s asistenty pedagoga
po dohodě se zákonnými zástupci žáka umožňujeme přistoupit v určitých předmětech ke slovnímu hodnocení
u žáků s výchovnými problémy používáme primární prevenci, jejímž úkolem je zabránit vzniku problémů, např. šikany. Děje se tak ve
spolupráci s KPPP, SPC a SVP
spolupracujeme s ostatními školami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP (plán pedagogické podpory)
•
•
•
•

dle potřeby škola vypracovává PLPP tam, kde nedostačuje přímé zohledňování vyučujících
plán stručně popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka
i jeho hodnocení
popis je stručný, je záznamem pro pedagoga, jak s žákem pracuje a s jakým úspěchem
pokud zvolené úpravy v práci se žákem nepovedou ani po 3 měsících k očekávané změně, obtíže žáka pokračují nebo se zhoršují, pak škola
vysílá zákonného zástupce žáka do školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

Po vyšetření a vyhodnocení všech souvislostí ŠPZ vydává škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které
obsahuje závěry vyšetření žáka a doporučovaná podpůrná opatření (úprava metod a forem vzdělávání žáka, podpora školním poradenským
pracovištěm, úprava obsahu vzdělávání a případně úprava výstupů ze vzdělávání, organizace vzdělávání – organizace výuky, volnočasových
aktivit, prostorové uspořádání, práce s délkou vyučovací hodiny, délka přestávky, počet žáků ve třídě apod.)
9
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
•
•
•
•

vypracováváme na základě doporučení ŠPZ nejpozději do 1 měsíce od doručení doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce žáka
každý IVP maximálně zohledňuje možnosti žáka
IVP obsahuje zejména informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, o úpravách metod a
forem výuky a hodnocení žáka a o případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka
hodnocení žáka – ŠPZ doporučuje přesně, jak je třeba zohlednit specifika žákových obtíží v jeho hodnocení a sebehodnocení, jak pracovat s
kritérii, s motivací a s postoji žáků ke vzdělávání

Možnosti podpory:
• Podpora pro práci pedagoga – asistent pedagoga, další pedagogický pracovník, školní psycholog, školní speciální pedagog.
• Podpora pro žáka – tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, průvodce pro orientaci v prostoru, osobní asistent
apod.
• Metodická podpora v intenzivní podobě ze strany ŠPZ po dobu 6 měsíců v případech, kdy škola vzdělává žáka, jehož vzdělávání a nastavení
podpůrných opatření vyžaduje těsnou spolupráci s odborníky ŠPZ.

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Tito žáci pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí majoritní populace. Mohou se setkávat s různými obtížemi
pro svou jazykovou odlišnost nebo jsou ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními zvyklostmi. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně
kulturním a ekonomickým prostředím jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Je proto nutné těmto žákům věnovat specifickou
individuální péči. Učitelé volí vhodné přístupy a snaží se ve třídách vytvářet příznivé klima. Používají odpovídající metody a formy práce, aby
mohli také tito žáci uplatnit své zájmy a zkušenosti.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání nadaných žáků je jednou z priorit vzdělávání. Výuka probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně
různých druhů nadání. Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle IVP, který vychází ze závěrů psychologického a
speciálně pedagogického vyšetření a z vyjádření zákonného zástupce žáka. IVP dále obsahuje:
• údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo psychologické péče
• vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka
10
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• údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění
úkolů, způsob hodnocení a úpravu zkoušek
Pro podporu nadání a mimořádného nadání můžeme využívat podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu
prvního až čtvrtého stupně podpory.
Náš zájem pečovat o tyto děti dokumentují následující činnosti:
• projektová výuka v ročníku i mezi ročníky
• skupinová práce
• individualizace úkolů ve třídě
• účast našich žáků na soutěžích a olympiádách
• zadávání samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
Talent mohou tito žáci uplatnit také při práci v kroužcích školního klubu nebo při práci na školních projektech. Mimořádně nadané žáky vedeme
k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, toleranci a ochotě pomáhat slabším. Mimořádně nadaní žáci reprezentují školu a podílejí se na
reprezentaci školy na veřejnosti.

Zabezpečení vzdělávání žáků – cizinců
Žáci - cizinci, kteří jsou vzděláváni na naší škole, jsou zařazeni do ročníku, jemuž odpovídají věkem s přihlédnutím k dosavadnímu průběhu vzdělávání,
resp. k jazykové vybavenosti žáka. Probíhá orientační diagnostika jazykových schopností a dle potřeby je sestaven plán pedagogické podpory, či
individuální vzdělávací plán žáka, který je vytvořen na základě doporučení školského poradenského zařízení, jehož cílem je pojmenovat všechny oblasti,
v nichž daný žák potřebuje intenzivně rozvíjet své jazykové dovednosti a stanovit cíle, jichž by měl žák ve vymezených oblastech dosáhnout. Vzdělávání
žáků cizinců řeší §20 školského zákona. Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří budou mít speciální vzdělávací potřeby, které mohou být ve spojitosti
se znalostí, případně neznalostí jazyka,patří do skupiny žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí, tudíž mají nárok na
podpůrná opatření. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, současně tito žáci mají nárok na podporu v přípravě na školu, pedagogickou
intervenci, pokud to bude třeba, tak mohou obdržet všechna podpůrná opatření jako žáci majoritní populace. Pro hodnocení žáka – cizince zejména z
oboru resp. předmětu Český jazyk a literatura je nutné považovat případnou jazykovou bariéru za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při
hodnocení výkonu žáka i v ostatních předmětech pedagog musí zohlednit úroveň znalosti českého jazyka, resp. do jaké míry případná jazyková bariéra
ovlivňuje reálný výkon žáka.
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Výchovné a vzdělávací strategie

V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce se žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti
jako celku. Jedná se o kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Tyto kompetence jsou
rozvíjeny různými výchovnými a vzdělávacími strategiemi.
Kompetence k učení
Motivuje žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi.
Rozvíjíme kompetence častým zařazováním práce s odbornými časopisy, literaturou (i cizojazyčnou) a internetem přímo v hodinách.
Vedeme žáky k samostatnosti při vytváření referátů. Sám učitel do procesu vstupuje pouze jako konzultant, např. při vytváření časového plánu a
kontrole jeho dodržování.
Zařazujeme do vyučování práci s chybou, vedeme žáky k odhalování záměrných chyb ve výkladu a chyb ve využívání daných poznatků v jejich
okolí.
Učitel na konci vyučovací hodiny pravidelně shrne a utřídí probrané učivo s přihlédnutím k domácí přípravě.
Zařazujeme do výuky specifické činnosti, které mají procvičovat žákovu paměť (např. matematické a jazykové rozcvičky, pětiminutovky,
recitaci, místopis, dějepisná data a pojmy atd.).
Učitel při hodnocení žákova výkonu zdůrazňuje především pozitivní.
Učitel žákům doporučuje další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, četba nových knih a odborných časopisů), hovoří s nimi o nově
nabytých informacích, popř. jich využívá v probírané látce.
Kompetence k řešení problémů
Vyžadujeme po žákovi, aby vlastními slovy vysvětlil, jak pochopil zadaný úkol.
Učitel vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírodních vědách, fyziky v zeměpise, českého jazyka a informatiky
ve všech předmětech a podobně.
Podporujeme žáky při hledání různých postupů řešení zadaných úloh.
Učitel upozorňuje žáky na chyby, kterých se při práci mohou dopustit, a vede je k vyloučení možné chyby, např. ověřováním výsledku.
Žák opakovaně hledá správný postup řešení, jestliže předchozí nevedl k cíli.
Učitel vede žáka k používání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec.
Učitel využívá samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili rozebírání problému a stanovení cíle práce.
Kompetence komunikativní
Zařazujeme samostatná vystoupení žáků – referáty, recitace, soutěže.
Učitel chce po žácích věcnou argumentaci při referátech, odpovědích na dotazy.
Žáci se učí při práci s textem rozlišovat informace podstatné a zavádějící.
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Učitel rozvíjí komunikativní dovednosti řízenou diskusí k učivu, které má souvislost s aktuálními problémy.
Vyžadujeme používání správné (přesné) terminologie při komentáři vlastních úvah, prací…
Učitel podporuje vhodný zásah žáků do výkladu (dotaz, rozšiřující informace, upozornění na chybu) a adekvátně na něj reaguje.
Kompetence sociální a personální
Využíváme v hodinách skupinovou práci a také podporujeme řešení úloh v malých skupinkách. Učitel klade důraz na pomoc slabším žákům při
skupinové práci.
Učitel procvičuje s žáky vyjadřování vlastních stanovisek (i opačných), žáci jsou vedeni, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně
reagovali. Žáci jsou vedeni k hodnocení vlastních výkonů i výkonů ostatních žáků.
Zařazujeme do výuky samostatná vystoupení jako prezentace a recitace. Učitel vyhledává a podporuje talenty pomocí školních nebo celostátních
soutěží.
Vyžadujeme dodržování stanovených pravidel - školní řád, řády učeben a pravidla tříd či předmětů tvořená v daném školním roce v dané
skupině.
Učitel prezentuje osobní zájem o vyučovaný obor.
Kompetence občanské
Učitel důsledně kontroluje plnění uložených úkolů.
Učitel pravidelně využívá domácí přípravu ve vyučovacích hodinách.
Učitel volí vhodná témata pro referáty a domácí práce – cizí země a kultury, zahraniční osobnosti.
Učitel využívá ve výuce řízené diskuse k učivu, které souvisí s aktuálními problémy.
Učitel prezentuje osobní zájem o některá témata.
Kompetence pracovní
Zařazujeme práci s technikou a různými materiály – počítače, laboratorní cvičení, výtvarné práce atd.
Učitel podporuje žáky, aby stanovili vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili.
Žáci mohou prezentovat vlastní výrobky (charitativní akce, výzdoba školy, školní burza).
Žáci jsou seznamováni se světem práce – exkurze či besedy s odborníky.
Žákům jsou nabízeny takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat různé
aktivity – školní akademie, vánoční jarmark.
Při práci ve skupinách jsou žáci vedeni společnému hledání efektivního řešení problému.
Učitel zařazuje aktivity, které umožní sledovat vlivy lidské činnosti na okolí (např. exkurze, výlety).
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Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního
vzdělávání.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti
využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů.
Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena
v tabulkách vyučovacích předmětů.
Pro lepší orientaci uvádíme přehled průřezových témat a jejich tematických okruhů.

Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího
předmětu
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj
schopností
poznávání

Sebepoznání a
sebepojetí

Seberegulace
a
sebeorganiza

1. stupeň
3.
4.

1.

2.

5.

M,Vv

M,Vv

Vv,
Inf

Vv,Tv Vv

Vv

Vv

Vv

Vv,Tv Vv

Tv

Tv

Tv

2. stupeň
7.
8.

6.
Vv,Čj
,
M,
Vko,
Př, Z,
Pv,F,
Vv,Čj
,
M
Vkz,
M,Tv,
P
v

Tv,M
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Vv,
Vk
o,
M
Př,Z
,
M,
Čj,

M
,
Z

9.

M,Vk
o, Př
Ch,H
v, Z
Pv

M,Vk
o, Př
Ch,H
v, Z
F

M,Čj,
H
v
Z,
M,Ch
,
Př

M,Čj,
Hv
,
Vk
M,Ch
,
Př
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Psychohygiena
Kreativita

Pv,V
v
Pv,V
v

Pv,V
v
Vv,Tv M,
Tv,
V
v
,
I
n

T
v
I
n
f

Vv,
Tv
Inf

Aj

Aj

Aj,Vv

Aj

Tv,V
kz
Hv,
Čj,
M
Vkz,
Tv
Pv,
Vv,

Tv
Hv,
Čj
,
T
v
M
,F

Př,Tv

Vkz,T
v
Hv,M M,
,
Č
Čj
j,
Tv,Pv H
v
T
v

SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

M

Tv

Komunikace

Aj,M

Aj,M

Inf,Aj

Kooperace a kompetice

M

M,Vv

M

Aj,
Čj,
Tv,
Pv,H Aj,Čj,
v
M
Vk
z,
Tv
Aj, Inf Hv,A
j, Čj,
M,Vk
z, D
Z,Tv,
Inf
Hv,
Aj,
Čj,
Vkz,
D,F,
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Aj,Tv
Aj,Čj,
M
Tv

Hv,A
j, Čj
M,F,
Z,
Tv
Aj,Čj,
F

Aj,Z,
O
v
Aj,Čj,
M
Hv,T
v

Aj,
Z,
Vkz
Aj,
Čj,
M, D,
Vk
z,
Aj,Hv Aj,
,
M,
M,F, Čj,
Čj,Ch Ch,
,
Př,
Z,Př, H
Aj,
Aj,H
v, Čj Č
j,
Ch,
C
Př,
h
Pv
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MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty,
postoje,
praktická etika

Inf

Vv

Inf

Vk
z,
D,
Vk
z,
Tv

Vv,
Inf

Tv,F

Tv

Tv,Pv Vk
z,
Tv
Hv,T Hv
v,
Vkz
Vv
,

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občanská společnost
a škola
Občan,
občanská
společnost a
Formy participace
občanů v
politickém životě
Principy
demokracie jako
formy vlády a

1.
Pr
v,
Čj

1. stupeň
2.
3.
4.
M,Pv, M,
M,
Aj,P
Pr
Tv
rv
v,
Prv
M,Vl,
Př

5.
M,
V
l
Čj,Př,
Inf

2. stupeň
6.
7.
8.
Vv,
Vv,
Vv
Čj,
Vk
,
Tv,
o,
Vk
Aj,Čj, Aj, D, M,
M, D, Vk
Z,
Vv,Inf o,
D,
Vko
A
j
,
Z
Vko
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9.
Vv,Vk
o
,
Č
Z,
M,
Vko
D,
Vko
Aj,
Hv,
Z, D,
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3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tematické okruhy
Evropa a svět nás
zajímá
Objevujeme Evropu a
svět
Jsme Evropané

1.
Hv,Čj

2.
M,Aj

1. stupeň
3.
4.
Hv,V Inf, M
v

Aj
Čj

Prv

Aj

Vl

5.
Vl,Hv
,
Vl

6.
Hv,Aj
,j
Čj, Z
Inf

Vl

Inf

2. stupeň
7.
8.
M,Čj, M,Čj,
Z,
Z
Čj,Rj, D,Vv,
Aj,Čj,
D, Z
Z,Rj
D
Z

9.
Čj,Vk
o,
Čj,Rj,
D
Vv,Aj,
Z

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

1.
Prv
,V
v

2.
Aj,Pr
v,
Vv

Aj,H
v,
Prv

Čj,Pr
v, Aj
Hv,T
v,
Aj,Prv

1. stupeň
3.
4.
Čj,Vv Čj,Hv

Aj,
Čj,
Prv
Tv
Čj

Tv,
Aj,
Čj,
ITv,
Čj,Hv

5.
Čj,
V
l
,
V
Čj,
Aj,
Hv
Vv,
Vl,Př,
H
v
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2. stupeň
6.
7.
8.
Př
Aj,Čj Aj,
,
Vk
D,
o,
Inf
D
Vv
Hv,Aj, Čj,H
Vv,
D
v,
Čj,
Čj,Tv D
Tv,
Vk
Vkz,
Hv
Aj,H
v, D

9.

Čj,Hv,
D
Vko,T
v
Př,Hv,
D
Vko
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Multikulturalita

Aj

Princip sociálního
smíru a solidarity

Hv

Čj

Tv

Vl,Př

Čj,
Inf

Vv,D,
Čj
Rj,Z

F,Vv
,
Aj
Čj,

Vv,Aj,
Z
Čj,Fj,
Rj
Vko

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy

1. stupeň
3.
4.
Prv
Př,Aj

1.

2.
Prv,

Základní
podmínky života

Prv,V
v

Pv

Prv

Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah člověka
k prostředí

Čj

Aj

Pv

Prv,
Čj,
Hv,V
v, Tv

Prv,T
v

Pv,Tv Pv,V
v,
Tv

Ekosystémy

Př

5.
Aj,Př

6.
Př,Z,
Tv
Př
Tv,P
v, F,
Př
Př
Vv,Čj
,Z
P
v
Př,Pv Hv,Čj
,
,
Tv, M Z
Pv,T
v,
D,
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2. stupeň
7.
8.
Př,Vk Vko
o
Tv,A Tv,C
h
j,
Pv,
Vv,P Aj,
v, F
Vk
Vko,
o,
F
Hv,Čj Vv,Rj
,Z
,
Čj,
Z
Rj,Tv Př,
Tv
Hv,

9.
Vko
Tv
Ch,Př
,
Z
Vko,F
Vv,Aj,
Z
Hv,Č
j, Rj
Ch,T
v, F,
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6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

1.
Čj

2.
Čj

1. stupeň
3.
4.
Čj,Inf

Inf

Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality

5.
Inf

Inf

6.
Hv
,
Vk
o,
Inf,
Tv

2. stupeň
7.
8.
Vv,
Vko
FZ
,
Ch,
Z
F, Tv F, Tv

Vv

Čj

Čj

Čj,Vk
o

Aj,R
j,
Vv,
Čj
Čj,
Tv

Ch,
Čj,
Vko,
Rj,
Aj,Čj,
Tv

Čj,
Vk
o,
D
Ch,
Čj,
Vko,
Rj
Aj,Čj,
Tv

Stavba mediálních
sdělení

Vnímání autora
mediálních
sdělení

Hv

Hv,Čj

Fungování a vliv
médií ve společnosti

Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

Aj

Hv

Hv,
Inf

Inf

Čj

Čj

Čj

Inf

Čj, Inf Aj,
Inf
Z,
Čj
Čj, Inf Inf, Z
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9.
Vko
,
Ch,
ZF
F, Tv
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Učební plán
U Č E BN Í P LÁ N P R O 1. S T UP E Ň
Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie

Anglický jazyk
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace Matematika

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

2.

Člověk a jeho svět

3.

4.

5.r

celkem

DČD

9
1

9
1

8
3

7
3

7
3

40
11

5
2

4

4

5

5

5

23

3

1

1

1

3

2

Informační a
komunikační technologie Informatika
Prvouka

Člověk a jeho svět

1.

2

2

2

6

Vlastivěda

2

2

4

1

Přírodověda

2

2

4

1

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

21

21

24

26

26

118

Celková povinná
dotace v ročníku

20

14

Z á k l a d n í š k o l a, U h e r s k ý B r o d , P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0

U Č E BN Í P LÁ N P R O 2. S T UP E Ň
Vzdělávací oblasti

Jazyk a
jazyková
komunikace

Vzdělávací obor
Český jazyk a
literatura Cizí jazyk

Matematika a
její aplikace
Informační a komunikační
technologie

Matematika a
její aplikace
Informační a komunikační
technologie

Člověk a společnost

Dějepis
Výchova k občanství

Člověk a příroda

Fyzika
Chemie
Přírodo
pis
Zeměpis

Vyučovací předmět

6.r

7.r

8.r

9.r

Celkem

DČD

Český jazyk

4

5

5

4

18

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

2

2

2

6

6

4

5

5

18

3

2

1
1

Německý jazyk
Ruský jazyk

3

Matematika

4

Informatika

2

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

2

2

2

1

7

1

2

2

4

1

Chemie
Přírodopis

2

2

2

2

8

2

Zeměpis

2

2

2

2

8

2

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví

Hudební
výchova
Výtvarná
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

1

1

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

1

1

1

1

4

1

1
32

1
31

3

3

29

1
30

122

24

Umění a kultura

Volitelné předměty

Volitelný předmět

Celková povinná dotace v
ročníku

21

Z á k l a d n í š k o l a, U h e r s k ý B r o d , P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0

Poznámk y k učebnímu plánu:
Oblast jazyk a jazyková komunikace

Vyučuje se na obou stupních ZŠ formou povinných předmětů. Český jazyk na I. stupni využívá 2 disponibilní hodiny, na II. stupni 1 disponibilní
hodinu.
Cizí jazyk se vyučuje od 1. ročníku. Formou povinného předmětu je vyučován Anglický jazyk. Na II. stupni je od 7. ročníku nabízen jako 2. cizí
jazyk s dotací 2h týdně Německý jazyk a Ruský jazyk. Formou volitelného předmětu je od 7. ročníku nabízena Anglická konverzace s
časovou dotací 1h týdně.

Oblast matematiky a jejích aplikací

Je vyučována na obou stupních ZŠ formou povinného předmětu. Na I. stupni využívá 1 disponibilní hodinu, na II. stupni 2 disponibilní hodiny.

Oblast informační a komunikační technologie

Je vyučována na obou stupních ZŠ formou povinného předmětu Informatika ve 3., 4., 5. a 6. ročníku. Na II.stupni je nabízena také
formou volitelného předmětu Volitelná informatika od 7. ročníku s dotací 1h týdně.

Oblast člověk a jeho svět

Je vyučována pouze na I. stupni formou předmětů Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. Využívá 1 disponibilní hodinu.

Oblast člověk a společnost

Je vyučována pouze na II. stupni formou povinných předmětů Dějepis a Výchova k občanství.

Oblast člověk a příroda

Je vyučována pouze na II. stupni formou povinných předmětů Přírodopis, Zeměpis, Fyzika a Chemie s využitím 4 disponibilních hodin.

Oblast člověk a zdraví

Je vyučována na obou stupních ZŠ formou povinného předmětu Tělesná výchova, na II. stupni se přidává předmět Výchova ke zdraví. Na
II. stupni je využívána 1 disponibilní hodina. Na II. stupni je nabízena taky formou volitelného předmětu Sportovní hry od 7. - 9. ročníku
s časovou dotací 1h týdně.

Oblast člověk a svět práce

Je vyučována na obou stupních ZŠ formou povinného předmětu Pracovní výchova.
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Je vyučována na obou stupních ZŠ formou povinného předmětu Hudební výchova a Výtvarná výchova.

Volitelné předměty

Jsou nabízeny od 7. do 9. ročníku s celkovou dotací 9 hodin (viz jednotlivé oblasti).
Důraz klademe na osvojení si základů 2 cizího jazyka pro všechny žáky bez ohledu na jejich zaměření. V současnosti nabízíme jako 2. cizí
jazyk Německý jazyk a Ruský jazyk – s dotací 6 hodin od 7. do 9. ročníku.
Žák, který si zvolí cizí jazyk, si vybere ještě jeden z nabízených volitelných předmětů.

Nepovinné předměty

Jako nepovinný předmět je na naší škole nabízena výuka Římskokatolického náboženství v průběhu celé školní docházky s časovou dotací
1h týdně, výuka Plavání v 1. – 5. ročníku s časovou dotací 1h týdně, Sportovní příprava s časovou dotací 1h týdně.

Zkratky vyučovacích předmětů:
Čj
Aj
Fj
Nj
Rj
D
F
Ch
Inf
M

Český jazyk
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Dějepis
Fyzika
Chemie
Informatika
Matematika

Prv
Př
Vl
Vko
Z
Hv
Vv
Tv
Vkz
Pv

Prvouka
Přírodověda, Přírodopis
Vlastivěda
Výchova k občanství
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Pracovní výchova
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Učební plán I. stupně
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, v 1. - 2. ročníku 9 hodin týdně, v 3.
ročníku 8 hodin týdně a ve 4. -5. ročníku 7 hodin týdně.
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě,
k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností, využívá různých zdrojů informací např. slovníky, encyklopedie, katalogy pro rozšiřování
znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj.
Je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.
V Českém jazyce jsou realizována tato průřezová témata:
VDO - Občanská společnost a škola, Občanská společnost a stát
EGS - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané,
EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba
mediálního sdělení
MKV – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení:
- žák je veden ke stálému zdokonalování čtení,
- žákovi jsou vytvářeny podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci,
- žák je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu.
Kompetence k řešení problémů:
- žák navrhuje různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry,
- žák je hodnocen způsobem, který mu umožňuje vnímat vlastní pokrok.
Kompetence komunikativní:
- žák dokáže prezentovat své myšlenky a názory.
24
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Kompetence sociální a personální:
- žák pracuje ve skupinách, aby spolupracoval při řešení problémů,
- žák je veden k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu,
- žák respektuje pokyny pedagogů.
Kompetence občanské:
- žák zvládá komunikaci i ve vyhraněných situacích,
- žákovi s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály.
Kompetence pracovní:
- žák je veden k organizování a plánování učení,
- žák je veden k dodržování dohodnuté kvality, dohodnutých postupů a termínů.
Ročník: 1.
Výstup
Jazyk, sloh, psaní
- volí vhodné verbální i neverbální
prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních
situacích
- na základě vlastních zážitků vytvoří
krátký mluvený projev
- respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
- zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic
- správně spojuje písmena i slabiky
- kontroluje vlastní písemný projev
- napíše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení

Učivo
Jazyková výchova
- hláska
- věta, slovo, slabika
- písmeno malé, velké, tištěné, psané
- tečka, čárka, dvojtečka, otazník,
vykřičník pomlčka
- článek, nadpis, řádek, sloupec, odstavec
- hlasité a tiché čtení
Sloh
- zdravení
- prosba, poděkování, omluva, blahopřání
Psaní
- cviky pro uvolnění
- psaní jednotlivých prvků písmena číslic
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Průřezová témata
VDO
Občanská společnost a škola
EGS
Evropa a svět nás zajímá
EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MV
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
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Výstup

Literární výchova
- žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
- dbá na správnou dechovou
hygienu a výslovnost
- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

Učivo
- psaní písmen a číslic podle tvarových
- skupin
- (velká i malá písmena)
- opis , přepis
Literární výchova a čtení
- vyvození hlásek a písmen abecedy
- zraková analýza a syntéza
- čtení písmen slabika slov
- čtení vět se správnou intonací
- čtení souvislých textů
- využití znalosti čtení v ostatních
vzdělávacích oblastech, čtení
praktické a věcné
- uvědomělé hlasité i tiché čtení
- prožitkové čtení
- reprodukce textu
- kritické čtení
- naslouchání mluvenému projevu
- neverbální komunikace
- dramatizace
- poslech a shlédnutí literárních textů
- přednes básní
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Průřezová témata
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Ročník: 2

Učivo

Výstup
Jazyk, sloh, psaní
- volí vhodné verbální i
neverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních
situacích
- na základě vlastních zážitků vytvoří
krátký mluvený projev
- respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
- zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic
- správně spojuje písmena i slabiky
- kontroluje vlastní písemný projev
- napíše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení
Literární výchova a čtení
- žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
- dbá na správnou dechovou
hygienu a výslovnost
- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh

Jazyková výchova
- slovo, slabika,hláska písmeno
- dělení slov na konci řádku
- druhy vět
- abeceda
- význam slova
slova nadřazená, podřazená, souřadná)
- souvětí se dvěmi větami
- pořádek slov ve větě
- pořádek vět v textu
- druhy hlásek
- spodoba znělosti uvnitř a na konci slova
- slabikotvorné r, l
- písmeno ě
- slovní druhy – podstatná jména,
slovesa,předložky
- vlastní jména jednoslovná
Sloh
− formy společenského styku
( pozdrav , oslovení, poděkování )
- děj – základ vypravování
- jednoduchý popis
Psaní
- psaní písmen a číslic podle
tvarových skupin
- psaní velkých tiskacích písmen
- psaní adres, dopisu
- úprava písemností – nadpis, odstavec
Literární výchova a čtení
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Průřezová témata
MV
vnímání autora mediálních
sdělení Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
EGS
Jsme Evropané

MKV
Lidské vztahy
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Výstup

Ročník: 3
Výstup
Jazyk, sloh, psaní
- volí vhodné verbální i
neverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních
situacích
- na základě vlastních zážitků vytvoří
krátký mluvený projev
- respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
- zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic
- správně spojuje písmena i slabiky

Učivo
- plynulé čtení vět se správnou intonací
- čtení souvislých textů
- využití znalostí čtení v ostatních
vzdělávacích oblastech
- uvědomělé hlasité a tiché čtení
s porozuměním
- reprodukce přečteného textu
- kritické čtení (pozorné a soustředěné)
- výchova k empatii
- zážitkové čtení a naslouchání
- tvořivé činnosti s literárním textem
- tvorba krátkých textů
- základy literární teorie (divadlo,
film, knihovna)

Průřezová témata

Učivo
Jazyková výchova
- věta a souvětí
- věta jednoduchá a její stavba
- základní skladební dvojice
- nauka o slově
- (jazykové prostředky -slova příbuzná,
protikladná a souznačná )
- jména vlastní a obecná
- stavba slova ( kořen,předpona, přípona )
- vyjmenovaná slova
- druhy slov (kromě zájmen a příslovcí )
- slovesa – osoba, číslo, čas,infinitiv

Průřezová témata
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Výstup
- kontroluje vlastní písemný projev
- napíše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení
Literární výchova
- žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
- dbá na správnou dechovou
hygienu a výslovnost
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příbšh

Učivo
- podstatná jména – pád, číslo, rod
Sloh
− členění jazykového projevu
- souvislé jazykové projevy
- otázky a odpovědi
- reprodukce textu
- vypravování,popis
- požádání o informace a podání stručné
informace
- pohlednice, dopis
Psaní
- psaní písmen a číslic podle
- tvarových skupin
- římské číslice
- vyplňování formulářů
Literární výchova a čtení
- plynulé čtení delších textů
- zdokonalování techniky čtení
- rychlé čtení tiché
- výrazné čtení s porozuměním
- vyhledávání informací prostřednictvím
médií
- poslech čteného textu
audio a videonahrávek
- návštěva kulturních pořadů a knihovny
- přednes a reprodukce textů
- obrázková osnova
- vytváření rýmů
- tvorba krátkých textů
- struktura literárního díla
- druhy literárních žánrů

29

Průřezová témata

MV
Fungování a vliv médií ve
společnosti
MKV
Lidské vztahy
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Ročník: 4

Učivo

Výstup
Jazyk, sloh, psaní
- porovnává významy slov, vyhledá v textu
slova příbuzná
- rozliší základní části slova
- určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech
- rozliší spisovné a nespisovné tvary slov
- vyhledá základní skladební
dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označí základ
věty
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí
- vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
- vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
- zvolí náležitou intonaci a přízvuk podle
svého komunikačního záměru
- rozlišuje spisovnou a
nespisovnou výslovnost a vhodně
ji používá podle komunikační
situace
- píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

Literární výchova
- žák čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
- rozliší podstatné a okrajové informace

Jazyková výchova
- nauka o slově
- slova jednoznačná a mnohoznačná
- jazykové prostředky
(slova spisovná, nespisovná, citově
zabarvená )
- stavba slova
- předpony a předložky včetně ob a v
- vyjmenovaná slova
- slovní druhy ohebné a neohebné
- vzory podstatných jmen
- slovesa (osoba, číslo, čas,infinitiv)
- stavba věty (spojování vět v
souvětí, vzorec souvětí)
- podmět a přísudek
Shoda přísudku s podmětem přesun do 5.roč.
- přímá řeč
Sloh
- členění projevu
- vypravování, popis,
- formy společenského styku
- textový editor
Psaní
- písemné formy společenského styku
- zápisy do sešitů a poznámky
- výpisy údajů z naučných textů
Literární výchova a čtení
- zážitkové čtení
- poslech literárních textů
- tvořivé činnosti s literárním textem
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MKV
Etnický původ

MKV
Kulturní
diference
Lidské vztahy
MV
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
MKV
Lidské vztahy
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Výstup
v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamená
- posoudí úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta
- vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je
- rozliší různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
- při jednoduchém rozboru literárních textů
- používá elementární literární pojmy

Ročník: 5
Výstup
Jazyk, sloh, psaní
- porovnává významy slov, vyhledá v textu
slova příbuzná
- rozliší základní části slova,
slovo základové a odvozené
- určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech
- rozliší spisovné a nespisovné tvary slov
- vyhledá základní skladební
dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označí základ
věty
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí
- vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Učivo
- základy literární teorie a historie

Průřezová témata

Učivo
Jazyková část
− národní jazyk
− stavba slova
− předpony s, z, vz
− předložky s,z
− vyjmenovaná slova
− slovní druhy
− druhy zájmen
− podmět vyjádřený a několikanásobný
− shoda přísudku s podmětem
− věta jednoduchá a souvětí
− přímá řeč

Průřezová témata

Sloh
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VDO
Občan, občanská společnost a stát
MV
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
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Výstup
- zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu
- píše správně i /y ve slovech po
obojetných souhláskách a v koncovkách
ohebných
slov
- vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
- zvolí náležitou intonaci a přízvuk
podle svého komunikačního záměru
- rozlišuje spisovnou a
nespisovnou výslovnost a vhodně
ji používá podle komunikační
situace
- píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
- sestaví osnovu vyprávění a na
jejím základě vytvoří krátký
mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
Literární výchova
- žák čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
- rozliší podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro daný
věk, podstatné informace zaznamená
- posoudí úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta

Učivo

Průřezová témata

- reprodukce textu
- popis předmětu, děje a pracovního postupu
- dopis
- textový editor
- vyplňování tiskopisů
Psaní
- písemné formy společenského styku
- zápisy do sešitů a poznámky
- výpisky údajů z naučných textů
Literární výchova a čtení
- zážitkové čtení
- poslech literárních textů
- tvořivé činnosti s literárním textem
- základy literární teorie a historie
MKV
kulturní
diference
lidské vztahy
multikulturalita
MV
fungování a vliv médií ve
společnosti
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Učivo

Výstup
schopností, tvoří vlastní literární text
na dané téma
- rozliší různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
- při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
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Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve
světě.
Formy realizace: výklad, poslech, četba, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu, samostatná práce žáků, práce se slovníkem a jiné
vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty.
Časová dotace: 1 hodina týdně 1. a 2. ročník, 3 hodiny týdně 3. až 5. ročník.
V Angličtině jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – poznávání lidí, komunikace
EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět
MKV - lidské vztahy, kulturní diference, multikulturalita, etnický původ
MV - tvorba mediálního sdělení
EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
VDO - občanská společnost a škola
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení:
- žák je veden k orientaci v textu, hledání slovní zásoby ve slovníku žák je veden ke konverzaci, k nápaditosti a tvořivosti,
- žák je motivován k učení se cizích slov,
- žák je veden k zájmu o vyhledávání rozšiřující slovní zásoby.
Kompetence k řešení problému:
- žák navozuje modelové situace, ve kterých řeší daný problém v cizím jazyce,
- žák řeší v angličtině hádanky, křížovky, doplňovačky, osmisměrky, příp. atraktivní úkoly na PC.
Kompetence komunikativní:
- žák komunikuje s jinými žáky a s učitelem,
- žák se učí naslouchat druhému a přizpůsobit svůj projev spontánně druhému mluvčímu.
Kompetence sociální a personální:
- žák rozvíjí svou schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých.
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Kompetence občanské:
- žák se učí v modelové situaci svobodně a zodpovědně rozhodovat žák se seznamuje s cizími kulturami a učí se je respektovat.
Kompetence pracovní:
- žák chápe smysl učení se cizímu jazyku ať už v rámci budoucích soukromých nebo profesních aktivit.
Ročník: 1.
Výstup
opakuje základní pozdravy, vazbu I am, It
is umí vazbu It´s…, číslovky do 10,
opakuje There is a…
umí barvy, opakuje množné číslo pod.jm.
opakuje základní části oblečení
u podstatných jmen užívá neurčitý člen
opakuje vazbu I have got
a.. umí říct kolik má let:
I´m …
opakuje vazbu: Yes I can/ No I

Učivo
Vítejte v příjemném domě,
pozdravy Pera a tužky, školní
pomůcky Pojďme si hrát, hračky a
barvy Oblečení, číslovky
Hezké narozeniny, dárky
Čas na koupel
Zvířátka jsou naši kamarádi
Šťastné Vánoce

Ročník: 2
Výstup
opakuje a vyslovuje křestní jména
opakuje vazbu: I can see….a
zvířata
opakuje vazbu: This is my…a školní pomůcky
opakuje vazbu: I like/ I don´t like…a
základní potraviny
opakuje vazbu: I have got…a části lidského těla,
barvy

Učivo
Hello
again
Safari
Škola
Jídlo a potraviny
Části lidského těla a barvy
Můj dům
Léto a
oblečení
Vánoce
Velikonoce
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OSV
Poznávání
lidí
Komunikac
e
MKV
Lidské vztahy

Průřezová témata
OSV
Poznávání
lidí,
Komunikace
MKV
Lidské vztahy,
Kulturní
diference
Etnický původ
EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
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Učivo

Výstup
používá vazbu: It is .a místnosti v domě

Průřezová témata
MV
Tvorba mediálního sdělení

používá vazbu: I am wearing..a základní oblečení

EGS
Objevujeme Evropu a svět
Ročník: 3
Výstup
umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví
osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas
ovládá čísla do 20, zná mluvenou i grafickou
podobu probírané slovní zásoby, udá svůj věk
získá základní slovní zásobu v probíraných
tematických okruzích, pozná barvy, velikost,
polohu rozumí jednotlivým pokynům a větám,
adekvátně na ně reaguje
chápe obsah jednoduchého rozhovoru, je schopen být
jeho účastníkem
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném
rozsahu slovní zásoby
používá abecední slovník učebnice
Ročník: 4
Výstup
získá základní slovní zásobu
umí udržet pozornost nutnou pro porozumění obsahu
sdělení
rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě

Učivo
Hello, What´s your name?
Numbers 120 Colours
What´s
this?
Prepositions in, on,
under Sloveso „to be“,
„to have
got“
questions
The alphabet

Učivo
Sloveso "be" a "have got"
Spojování jednoduchých vět (and, but,
or) Užívání členů (the, an, a)
Anglická abeceda
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Výstup
prezentuje jednoduché básničky a písničky
řeší jednoduché situace související se
seznamováním, se zahájením, vedením a
ukončením rozhovoru a se získáváním a
poskytováním základních místních, časových a
jiných informací.
uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a
psanou formou jazyka
umí používat abecední slovník učebnice
reprodukuje a obměňuje pamětně
osvojené mikrodialogy
formuluje otázky a odpovídá na ně
Ročník: 5
Výstup
umí říkanky, básničky, písničky a jiné texty
umí používat základní slovní zásobu, např. na téma
rodina, zvířata, škola, věci kolem nás,…
umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit
se a představit druhé
poděkovat a odpovědět na
poděkování vyjádřit souhlas a
nesouhlas, radost
čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché
audio-orálně připravené texty.
čte potichu krátké texty obsahující převážně
známé jazykové prostředky
orientuje se v obsahu jednoduchého textu
vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou
informaci umí navázat kontakt s konkrétní
osobou

Učivo
Stavba věty jednoduché,
oznamovací, rozkazovací, tázací
Zápor ve větě
Přivlastňovací
pád
Zájmena osobní a ukazovací
Seznámení s přítomným časem prostým a
průběhovým
Části těla
Číslovky do
100 Technika
čtení

Učivo
Opakování a procvičování probraného
učiva Přítomný čas prostý a průběhový
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření
záporů slovesa "to be ", "have got"
Modální slovesa (can, must)
Otázka a zápor pomocí slovesa "do"
Číslovky 1-100
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum
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Průřezová témata
EV
Ekosystémy
OSV

Poznávání lidí Komunikace

MKV
Lidské vztahy
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Učivo

Výstup
písemně obměňuje krátké texty
rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe
její obsah a smysl
používá abecední slovník učebnice
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť a schopnost logického úsudku. Přispívá k utváření osobnostních rysů jako je
vytrvalost a kritičnost. Poskytuje žákům vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro praktický život.
Předmět matematika je vyučován na 1. stupni s časovou dotací:
první a druhý ročník – 4 hodiny týdně
třetí až pátý ročník – 5 hodin týdně
Je vyučován v jednotlivých třídách, případně v učebnách výpočetní techniky.
Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na 1. stupni do čtyř tematických okruhů:
Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a v prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
V Matematice jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, dovednost pro spolupráci, formuje studijní dovednosti, využívá vědomostí pro dobrou komunikaci
VDO – Občanská společnost a škola vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
EGS – Evropa a svět nás zajímá rozvíjí schopnost srovnávat, nacházet společné znaky a odlišnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení:
- žák operuje s obecně užívanými symboly, znaky a termíny, uvažuje v souvislostech, spojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí,
vytváří si komplexnější pohled na matematické jevy
- žák vyhledává a třídí informace, propojuje je, efektivně je využívá v procesu učení a aplikuje je v praktickém životě,
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- žák plánuje a organizuje si vlastní učení,
- žák samostatně pozoruje a experimentuje, je schopen porovnávat výsledky, využívá je v budoucnosti,
- žák kriticky zhodnotí své výsledky učení.
Kompetence k řešení problému:
- žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, hledá znaky podobné, shodné, odlišné,
- žák rozpozná problém, přemýšlí o jeho příčinách, promyslí si a naplánuje způsob řešení, využívá vlastní zkušenosti,
- žák je schopen získané vědomosti a dovednosti využít k objevování dalších variant řešení problému,
- žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí, uvažuje o nich, je schopen je obhájit a výsledky řešení zhodnotit.
Kompetence komunikativní:
- žák vyjadřuje své myšlenky výstižně v logickém sledu,
- žák rozumí promluvám jiných lidí, adekvátně na ně reaguje,
- žák zná význam základních matematických pojmů,
- žák zdokonaluje svůj grafický projev, užívá správně symboliku,
- žák využívá informační a komunikační prostředky.
Kompetence sociální a personální:
- žák chápe potřebu efektivně pracovat ve skupině při řešení problému,
- žák je ochoten pomoci druhému,
- žák dokáže požádat o pomoc při řešení problému,
- žák oceňuje zkušenosti druhých.
Kompetence občanské:
- žák vnímá složitost skutečného světa, rozvíjí své zkušenosti s matematickým modelováním situací,
- žák poznává, že realita je složitější než její matematická modelace,
- žák chápe základní principy společenských norem a zákonů, respektuje osobnost učitele, spolužáka,
- žák projevuje smysl pro tvořivost.
Kompetence pracovní:
- žák je schopen samostatné práce,
- žák chápe význam domácí přípravy na výuku,
- žák využívá znalosti a zkušenosti získané ve vzdělávacích oblastech pro svůj osobní rozvoj,
- žák dodržuje stanovená pravidla, bezpečnost práce.

38

Z á k l a d n í š k o l a, U h e r s k ý B r o d , P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0

Ročník: 1.
Výstupy
vytváří soubory s daným počtem prvků do
20ti (včetně)
počítá předměty v daném souboru
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá
a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti užívá lineární
uspořádání
zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní operace s
čísly v oboru 0 – 20 (sčítání a odčítání bez
přechodu přes desítku)
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace (porovnávání čísel v
oboru 0-20, sčítání a odčítání čísel v oboru 0-20
bez přechodu přes desítku, vztahy o n-více, méně
v probíraném oboru)

doplňuje tabulky, posloupnosti čísel v oboru 0 - 20
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě
jejich reprezentaci
orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, pod, nad, před,
za)

Učivo
Obor přirozených čísel 0 – 20
Zápis čísla v desítkové
soustavě

Číselná osa 0 – 20
Vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly v oboru 0 – 20
(sčítání, odčítání, záměna sčítanců)

Tabulka
Základní útvary v rovině – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
Základní útvary v prostoru – kvádr,
krychle, válec, koule
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Ročník: 2.
Výstupy
umí sčítat a odčítat v oboru do 20-ti s
přechodem přes desítku
počítá prvky daného konkrétního souboru do 100
včetně
vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků
do 100
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti orientuje se na číselné ose
je seznámen se zaokrouhlováním čísel na desítky na
základě práce s číselnou osou
sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem přes
desítku
řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání,
sčítání, odčítání čísel v oboru do 100
řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n-více (méně)
v oboru do 100
ovládá spoje násobilek 2, 3, 4, 5
dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5
řeší slovní úlohy na násobení, dělení
zná význam
závorek orientuje
se v čase

popisuje jednoduché závislosti z praktického života
doplňuje tabulky, posloupnosti čísel v oboru 0 - 100 umí
si připravit pomůcky na rýsování, dokáže je správně
používat (tužka, pravítko)
kreslí křivé a rovné čáry
zvládne narýsovat úsečku
odhaduje délku úsečky na decimetry, centimetry
měří délku úsečky na centimetry

Učivo
Obor přirozených čísel 0 – 100

Zápis čísla v desítkové
soustavě Číselná osa 0 – 100
Vlastnosti početních operací s přirozenými
čísly v oboru 0 – 100 (počítání po desítkách,
po jedné, sčítání a odčítání násobků deseti)

Násobilka (násobek, činitel, záměna
činitelů) Vztahy mezi násobením a
dělením v oboru těchto násobilek
čtení časových údajů na různých typech
hodin závislosti a jejich vlastnosti (příchod
do školy, konec vyučování, doba snídaně,
oběda,…) lomená čára
úsečka
délka úsečky
označení bodů a úseček
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rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v
realitě jejich reprezentaci

Ročník: 3.
Výstupy
umí číst a psát trojciferná čísla
dokáže vytvořit konkrétní soubor s daným
počtem prvků do 1 000
zakreslí obraz daného čísla na číselné ose do 1 000
porovnává čísla do 1 000
provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly v oboru do 1
000
je seznámen se zaokrouhlováním čísel na
desítky a stovky
používá sčítání a odčítání v daném oboru při řešení
praktických úloh
tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace
automaticky užívá spoje všech násobilek
rozumí pojmům n-krát více, n-krát méně, řeší
slovní úlohy vedoucí k užití těchto vztahů
je seznámen s písemnými algoritmy sčítání a odčítání
v oboru do 1 000
orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
v oboru 0 – 1 000

Základní útvary v rovině – čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
Základní útvary v prostoru – kvádr,
krychle, válec, koule

Učivo
Zápis čísla v desítkové
soustavě Obor přirozených
čísel 0 – 1 000

Číselná osa 0 – 1 000
Vlastnosti početních operací s přirozenými
čísly v oboru 0 – 1 000 (počítání po
stovkách, desítkách a jednotkách, sčítání a
odčítání násobků sta, sčítání a odčítání čísel
bez přechodu násobků sta, sčítání a odčítání
čísel s přechodem násobků sta)
Násobilky 6, 7, 8, 9, dělení v oboru těchto
násobilek, násobení deseti
jednotky času (hodina, minuta, sekunda)
závislosti a jejich
vlastnosti tabulka
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rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě
jejich reprezentaci
porovnává velikost útvarů, měří délku úsečky
s přesností na milimetry, odhaduje délku úsečky
je seznámen s pojmem obvod rovinného obrazce
rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

trojúhelník, ( kruh – pozná)
Základní útvary v prostoru – kvádr,
krychle, (válec, koule, jehlan – pozná)
Přímka
Polopřím
ka
Úsečka
Délka úsečky
Bod, krajní body úsečky
Jednotky délky (milimetr, centimetr,
kilometr) a jejich převody (užití měnitele 1
000, 100, 10) Osově souměrné útvary
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Ročník: 4.
Výstupy
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících,
po tisících
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 1 000 000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
zobrazí číslo na číselné ose
ovládá zaokrouhlování čísel na desítky, stovky
zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce,
desetitisíce, tisíce, stovky, desítky
rozkládá čísla v desítkové soustavě
pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše
dvě číslice různé od nuly
využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel (písemně sčítá alespoň
tři čísla, kontroluje výsledky záměnou
sčítanců, písemně

Učivo
Obor přirozených čísel 0 – 1 000
000 Zápis čísla v desítkové
soustavě

Průřezová témata
VDO
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
OSV
Kooperace a kompetice

Číselná osa

Vlastnosti početních operací s přirozenými
čísly v oboru 0 – 1 000 000 (záměna
sčítanců, činitelů, sdružování sčítanců,
činitelů, roznásobení součtu)
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odčítá, výsledky kontroluje sčítáním, písemně
násobí jedno a dvojciferným činitelem, písemně
dělí jednociferným dělitelem)
pamětně násobí a dělí do 1 000 000 (nejvýše se
dvěma různými číslicemi) jednociferným číslem
chápe pojem nejblíže menší násobek, určuje
neúplný podíl a zbytek
provádí odhad, kontroluje výsledky početních
operací
řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
řeší slovní úlohy na dva až tři početní
výkony vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy sestrojí rovnoběžky a kolmice
sčítá a odčítá graficky
úsečky určí délku lomené
čáry
určí obvod jednoduchého obrazce
(trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením
délek jeho stran narýsuje kružnici s daným
středem a daným poloměrem
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
pozná souměrný útvar
určí osu souměrnosti modelováním,
překládáním znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary
dokáže vymodelovat síť kvádru a krychle rozložením
krabičky
vymodeluje kvádr, krychli z dané sítě

Pořadí početních výkonů

Písemné algoritmy početních operací

Závislosti a jejich vlastnosti
Tabulky, grafy, diagramy
Vzájemná poloha dvou
přímek
Obvod
Kružnice, střed poloměr kružnice,
vlastnosti kruhu
Obsah, jednotky obsahu cm2, mm2, m2
Osově souměrné útvary
Osa souměrnosti
Základní útvary v prostoru – kvádr,
krychle (jehlan, koule, kužel, válec –
pozná)
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Ročník 4.
Výstupy
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy,jejichž řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
chápe vztah mezi celkem a jeho částí, zná pojem
zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, polovina,
čtvrtina, třetina, pětina, desetina
názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku, využívá
názorných obrázků, řeší slovní úlohy k určování
daných částí z celku
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny
porovnává zlomky se stejným jmenovatelem
je seznámen se sčítáním zlomků se stejným
jmenovatelem v jednoduchých případech

Učivo
Slovní úlohy
Číselné a obrázkové řady Magické
čtverce

Celek, část, zlomek
Čtvercová síť, kruhový diagram,
číselná osa
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Ročník: 5.
Výstupy
porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné
ose
zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou
přesností provádí odhady, kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
zapíše dané přirozené číslo v požadovaném
tvaru v desítkové soustavě
sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (sčítaná nebo
odčítaná čísla mají nejvýše dvě číslice různé od
nuly) písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
písemně odčítá dvě přirozená čísla
pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých
případech
písemně násobí až čtyřciferným činitelem
písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem
řeší jednoduché a složené slovní úlohy
vedoucí
k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými
čísly
dokáže rozdělit celek na části, (názorně vyznačí
polovinu, čtvrtinu celku)
rozumí pojmu zlomek, čitatel, jmenovatel,
zlomková čára,
zapíše daný zlomek
sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny) zapisuje početní operace se
zlomky pomocí názorných obrázků

Učivo

Obor přirozených
čísel Číselná osa
Zápis čísla v desítkové soustavě
Vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly (komutativnost,
asociativnost)

Průřezová témata
OSV
Seberegulace a sebeorganizace

VDO
Občanská společnost a škola

Písemné algoritmy početních operací

Celek, část, zlomek,
Sčítání zlomků se stejným
jmenovatelem Zlomky se
jmenovatelem 10, 100
Čtvercová síť, kruhový diagram,
číselná osa
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seznámí se s desetinným číslem
přečte desetinné číslo v řádu desetin a setin,
vyznačí jej na číselné ose, doplňuje řady čísel
používá praktické modely desetinných čísel –
peníze (eura) hmotnosti, délky
porovnává, sčítá, odčítá
násobí a dělí deseti desetinná čísla
zaokrouhluje desetinná čísla řádu desetin na
celky řeší jednoduché slovní úlohy na užití
desetinných čísel

Desetinná čísla

číselná osa, čtvercová síť, kruhový diagram
desetinná čárka
zápis zlomků se jmenovatelem
10,100 desetinným číslem
desetina, setina
číselná osa, teploměr, model
početní operace s desetinným číslem,
vlastnosti operací

porozumí významu znaku "-" pro zápis celého
záporného čísla (měření teploty, vyjádření
dlužné částky), a toto číslo přečte, zapíše a
vyznačí na číselné ose
porovnává celá čísla v rozmezí -100 až +100

Záporné číslo
Obor celých čísel v rozmezí -100 až
+100
Číselná osa
Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění (teploměr- model)

vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

Proměnná, dosazování za proměnnou
Soustava souřadnic
Jízdní řády
Závislosti a jejich vlastnosti
Tabulky, grafy, diagramy (sloupkový diagram)
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dbá na přesnost a čistotu rýsování konstrukce
obdélníku, čtverce
rýsování pravoúhlého trojúhelníku
sestrojení trojúhelníku rovnoramenného
a rovnostranného
pozná a pojmenuje čtyřúhelníky
určí obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
řeší úlohy z praxe na výpočty obvodů a obsahů

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

Rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem
Trojúhelník (vlastnosti, druhy, konstrukce)

Obvod a obsah obrazce

Slovní úlohy
(s nadbytečnými nebo nedostačujícími údaji)
Číselné a obrázkové
řady Magické čtverce
Prostorová
představivost
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Informatika je jedním z povinných vyučovacích předmětů ŠVP. Má všeobecně vzdělávací charakter. Připravuje žáky na
využívání informačních a komunikačních technologií v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační
gramotnosti.
Informatika je realizována jako samostatný předmět ve 3., 4. a 5.ročníku. Vyučuje se 1 hodinu týdně. Žáci pracují v odborné počítačové učebně v
budově školy. Tento předmět pak pokračuje v 6.ročníku předmětem Informatika a v následujícím 7.- 9.ročníku volitelným předmětem Volitelná
informatika.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, seznámit
se programováním pomocí vhodného grafického prostředí a vytvářením algoritmů, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským
způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit
informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické
komunikace a její zásady. Vědomosti, dovednosti a návyky získané ve vyučovacím předmětu Informatika jsou dále rozvíjeny v ostatních
vyučovacích předmětech.
V Informatice jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – kreativita, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika
rozvoj zrakového vnímání, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při práci na počítači, procvičování dovednosti
zapamatování jak pracovat s různými programy a jak ovládat počítač, cvičení sebekontroly a sebeovládání při samostatné práci na počítači,
naučit se zorganizovat čas v hodině, vedení k pozitivnímu naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému
EGS – Evropa a svět nás zajímá - využíváme zeměpisné programy o Evropě, žáci využívají internet k získávání poznatků o státech Evropy do
svých projektů
MKV – lidské vztahy
MV – kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálního sdělení, tvorba
mediálního sdělení a práce v realizačním týmu
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení:
- žák využívá základní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie,
- žák vyhledává a třídí informace,
- žák se seznamuje s různým výukovým softwarem.
Kompetence k řešení problémů:
- žák používá informace z různých zdrojů a pracují s nimi v souladu se zákony o duševním vlastnictví,
- žák je veden k ověřování věrohodnosti informací a informačních zdrojů,
- žákovi je umožňováno pracovat s různými textovými a grafickými editory a přenášet informace z jednoho programu do druhého.
Kompetence komunikativní:
- žák se učí komunikovat pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení,
- žák je seznamován se zásadami těchto komunikací,
- žákovi je umožňováno prezentovat svou práci.
Kompetence sociální a personální:
- žák se může podílet na vytváření pravidel práce v týmu, učí se spolupracovat ve skupině a uvědomovat si svou roli.
Kompetence občanské:
- žák je veden k respektování práv k duševnímu vlastnictví při používání softwaru,
- žák je veden k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích.
Kompetence pracovní:
- žák se učí používat bezpečně hardware i software a poučeně postupovat v případě jejich závady,
- žák se učí chránit si data před poškozením či ztrátou
- žák je veden k dodržování pravidel a povinností dané v učebně informatiky.
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Ročník: 3.

Učivo

Výstupy
respektuje pravidla bezpečné práce s IT (PC, iPad)
postupuje poučeně v případě jejich závady
popíše jednoduše počítač, iPad
umí korektně zapnout a vypnout stanici, iPad
pozná, zda má zapnutý či vypnutý monitor
umí přihlásit se a odhlásit ze školní sítě,

Práce s PC a iPadem

Školní síť
Práce s myší

umí pracovat s myší (pravý, levý klik, dvojklik,
tah), ví co je to kurzor
orientuje se na klávesnici, umí napsat celou českou
abecedu a některé speciální znaky
umí psát velká písmena a používat CAPSLOCK
umí napsat jednoduchý text
rozděluje text správně do odstavců pomocí klávesy
ENTER
ví, kde psát mezeru

Klávesnice
Psaní textu na iPadu
Píšeme texty, odstavce.

umí si zapnout numerickou klávesnici
umí uložit soubor do určené složky a opět si jej
otevřít

Malování na PC

nakreslí či upraví jednoduchý obrázek
využívá výukové programy
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Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopností
poznávání
Kreativita
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Ročník: 4.
Výstupy
rozumí pojmům ikona, hlavní panel, okno
ovládá a aktivně využívá výukové programy
seznámí se s internetovým prohlížečem
umí zadat jednoduchý dotaz do internetového
vyhledávače
umí si stáhnout obrázek
zná význam nástrojů v programu Malování
využívá míchání barev
umí si nastavit velikost štětce
umí přesouvat a kopírovat svůj výběr, nastavit si
průhledný výběr v obrázku

Plocha počítače
Práce s okny
Výukové programy

Učivo

Internetové prohlížeče ve Windows a iOS
Google Chrome, Safari

Průřezová témata
OSV
Komunika
ce
Kreativita
EGS
Evropa a svět nás zajímá
MKV
Lidské vztahy

Obrázky
Přesouvání a kopírování textů a objektů
Princip schránky ve Windows
Jak na to s iPadem

dokáže nakreslený obrázek uložit v zadaném
formátu a na zadané místo pod zadaný název

Malování

rozliší pojmy soubor, složka (adresář), disk
uloží soubor do určené složky

Uspořádání dat

upevní znalosti psaní textu – odstavce, mezery,
pracuje s textem, umí upravit text (formátování písma Textový editor
a odstavce),
umí vložit do textu obrázek, vytvořit jednoduchou
prezentaci
Základy kódování
Baltík, Scratch, KODU – výuka programování
seznámí se s programováním
vytváří jednoduché programy (hry)
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Ročník: 5.

Učivo

Výstupy
upevňuje znalosti ze 4.ročníku
zná pojmy software a hardware
seznamuje se s aktuálními pojmy IT a hardwaru
ví co je to operační system, pozná ve které verzi OS
pracuje
rozliší pojmy soubor, složka (adresář), disk, path
(cesta)
uloží soubor do určené složky
seznámí se s e-learningem, využívá výukové
programy

Průřezová témata
VDO
Občan, občanská společnost a stat
Evropa a svět nás zajímá

Hardware

Uspořádání dat
Výuka ostatních předmětů pomocí IT –
výukové programy, e-learning např. zlatka.in,
Khanova škola

seznámí se s různými aplikacemi a programy,
seznámí se se způsoby jejich pořízení, jak se stahují a
co je to licence softwaru

Software

pracuje ve webových prohlížečích, seznámí se se
zásadami bezpečného chování na internetu

Internet a jeho služby

umí si vyhledat informace a posoudit, zda jsou
hodnověrné, umí si stáhnout vhodný obrázek
využívá wikipedii, mapy, jízdní řády
používá školní e-mail, zná zásady netikety
používá elektronickou žákovku
seznámí se se sdílenými úložišti (cloudem)
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rychleji se pohybuje po klávesnici, aktivně používá
klávesové zkratky
seznámí se s typografickými pravidly
vloží do dokumentu či prezentace obrázek,
tabulku, jednoduchý graf

Klávesnice
Psaní všemi deseti
Textový editor,
Tvorba prezentace

vytvoří jednoduchou prezentaci a uloží ji
seznámí se se zásadami prezentování a prezentace
(velikost písma, kontrast barev, výstižnost a
uvádění zdrojů na konci díla)
seznámí se s hypertexovými odkazy
s použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek
ve vektorovém i bitmapovém editoru a uložit
ho v zadaném formátu
vytváří jednoduché animace
umí vytisknout obrázek, poslat jej jako přílohu v
e- mailu
vytváří jednoduché programy
zná pojem algoritmus
seznámí se s částmi algoritmů – podmínka, cyklus

Grafika a animace
Grafika vektorová, bitmapová
Formáty obrázků
Tvorba animací – např. PowerPoint, Pivot

Programování a algoritmy
Baltík, Scratch, KODU
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Prvouka se vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku 2 hodiny týdně. Obsahem tohoto předmětu je:
 pozorování a pojmenování věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí, utváří se prvotní ucelený obraz světa,
 poznávání sebe i nejbližšího okolí, seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami a jevy
 vnímání lidí a vztahu mezi nimi,
 všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů,
 porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti,
 porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům,
 chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Vzdělávací obsah Prvouky je členěn do pěti tematických okruhů.
Místo, kde žijeme: důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
skutečností žáků.
Lidé kolem nás: upevňování základů vhodného chování a jednání s lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi.
Lidé a čas: orientace v dějích a čase.
Rozmanitost přírody: poznávání Země jako planety sluneční soustavy, porovnávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody.
Člověk a jeho zdraví: základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních
situacích. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti.
V Prvouce jsou realizována tato průřezová témata:
EV - vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, atd.
VDO - občanská společnost a škola – pravidla chování, atd.
MKV - princip sociálního smíru
EGS - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Kompetence k učení:
- žák je veden k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět,
- žák poznává podstatu zdraví i příčin nemoci,
- žák si upevňuje preventivní chování,
- žák se orientuje ve světě informací.
Kompetence k řešení problémů:
- žák si upevňuje účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých,
- žák poznává a ovlivňuje svou jedinečnost.
Kompetence komunikativní:
- žák si rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech,
- žák je veden k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci,
- žák pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech,
- žák přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí.
Kompetence sociální a personální:
- žák pracuje ve skupině,
- žák efektivně spolupracuje na řešení problémů,
- žák se učí respektovat názory druhých,
- žák přispívá k diskusi a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti
druhých.
Kompetence občanské:
- žák se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci,
chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých.
Kompetence pracovní:
- žák je veden k utváření pracovních návyků jednoduché, samostatné i týmové činnosti.
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Ročník: 1.
Výstup
zná cestu do školy a zpět
zná název školy
zná jméno třídní učitelky a ředitele školy
chová se ukázněně ve škole i mimo školu
dokáže rozlišit nežádoucí formy chování
uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a
chování
v silničním provozu při cestě do školy i ze
školy zná základní dopravní značky a
respektuje je uvede základní ochranné prvky v
silniční dopravě v roli chodce
charakterizuje nebezpečná místa pro hru a trávení
volného času
umí si připravit pomůcky do školy
udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní
aktovce umí si uspořádat pracovní místo
rozlišuje čas k práci a odpočinku
dodržuje základní hygienické návyky
zná základy správné životosprávy – výživa, vitamíny,
odpočinek, spánek, pitný režim
apod. zná zásady správného chování
u lékaře
umí pojmenovat části lidského těla
zná názvy běžných onemocnění
seznámí se s důležitými telefonními
čísly uvědomuje si,co je mimořádná
událost

Domov Škola
Osobní bezpečí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Silniční provoz

Učivo

Průřezová témata
VDO
Občanská společnost a škola

Chodník
Místo pro
hru

Péče o zdraví, zdravá výživa

Lidské tělo
Osobní bezpečí

Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem
životě Kultura
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EGS
Jsme Evropané
MKV
Kulturní
diference
Lidské vztahy

EV
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
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Výstup
zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat
umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních
období umí popsat změny v přírodě podle ročního
období umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce
zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice
rozezná vztahy mezi rodinnými příslušníky
(rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.)
umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí –
les, pole, potok apod.
zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat
určí vhodná místa pro hru a trávení volného
času, seznámí se s telefonními čísly tísňového
volání, uvědomuje si, co je mimořádná událost
Ročník: 2.
Výstup
zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve
společnosti
umí slušně požádat o pomoc a poděkovat
zná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, bratranec
apod.)
orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším
okolí je schopen komunikovat s prodavačem

Učivo

Průřezová témata

Rodina
Soužití
lidí
Domov
Obec, místní krajina
Živočichové

Ochrana člověka za běžných rizik a
mimořádných
událostí

Učivo
Rodina Chování lidí Soužití lidí

Obec, místní krajina Právo a spravedlnost
Vlastnictví
Osobní bezpečí
Chování lidí

zná a dodržuje základní pravidla pro
chodce umí správně přecházet vozovku
zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní
silnice apod.)
rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak
apod. předvídá, co může být v jeho okolí
nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat
60

VDO
Občanská společnost a škola

Průřezová témata
MKV
Lidské vztahy
Kulturní
diference
VDO
Občan, občanská společnost a škola
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Ročník: 2.

Učivo

Výstup
dokáže přivolat pomoc při nenadálých
událostech, zná důležitá telefonní čísla
rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok,
týdny, dny, hodiny, minuty
denní režim dětí, práce a odpočinek
seznámí se s významnými rodáky Uh.Brodu,
památkami a významnými místy v okolí
bydliště.
zná zaměstnání rodičů
umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání
(lékař, učitel, řidič apod.)
pozoruje, popíše a porovná proměny přírody
v jednotlivých ročních obdobích
rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, park,
louka, zahrada, pole, potok, řeka
má povědomí o významu životního prostředí pro
člověka
rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy,
keře, byliny a zemědělské plodiny
zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata
zná některé živočichy chované pro radost a chápe
potřebu pravidelné péče o ně (krmení, čistota
apod.) zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky

Průřezová témata

Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem
životě Regionální památky
Báje, mýty, pověsti
MKV
Etnický původ
Vlastnictví
Kultura
Rodina
Voda, vzduch
Půda
Rostliny, houby,
živočichové Životní
podmínky Rovnováha v
přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
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Ročník: 2.
Výstup
určí vhodná místa pro hru a trávení volného
času, uvede možná nebezpečí, zná způsoby,
jak nebezpečí čelit, dokáže přivolat pomoc
zná vhodný způsob jednání s neznámými
lidmi prostřednictvím modelových situací
bezpečný kontakt se zvířaty
bezpečí při užívání elektronických médií –
pozná možné nebezpečí a diskutuje o
účinných způsobech ochrany, rozezná
vhodný televizní pořad, počítačovou hru

Učivo
krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro
hru, označování nebezpečných
látek dopravní značky, prevence
rizikových situací v dopravě,
přivolání pomoci,
telefonní čísla tísňového volání, správný
způsob telefonování

orientuje se v plánku obce
ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, nádraží apod.
určí hlavní a vedlejší světové
strany orientuje se podle
světových stran

OSV –
Seberegulace a
sebeorganizace
OSV – sociální
rozvoj - poznávání
lidí

možné formy mediálního zneužívání, riziko
násilí v médiích
EV
Vztah člověka k prostředí MV
kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení vnímání
autora mediálního sdělení

Ročník: 3.
Výstup
orientuje se v místě svého bydliště, v okolí
školy, v místní krajině
seznámí se základními údaji z historie a současnosti
obce
pozná některé místní zvyky a tradice

Průřezová témata

Učivo
Domov Škola
Obec, místní krajina
Kultura, současnost a minulost v našem životě
Obec, místní a okolní krajina
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky
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Ročník: 3.
Výstup
umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti
a změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost
apod.
užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas,
hmotnost, objem, teplotu
rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
zná základní rozdělení živočichůsavci, ptáci, obojživelníci, ryby,
hmyz
umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu
těla
ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých
skupin rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
zná vybraná zvířata volně žijící v určitých
přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.)
umí vybrané živočichy zařadit do
příslušného přírodního společenství
umí pojmenovat části rostlin
umí popsat projevy života
rostlin
zná vybrané druhy plodů a
semen seznámí se s významem
semen
pozná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a
dřeviny (na zahrádkách, loukách, v lese)
zná vybrané= hospodářské a léčivé
rostliny
pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté
houby má povědomí o významu životního
prostředí

Učivo
Vlastnosti a změny látek Voda a vzduch, půda

Průřezová témata

Vážení a měření
Živá a neživá příroda
Životní podmínky
Živočichové
Životní podmínky Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě Ochrana přírody
Rostliny
Životní podmínky Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě Ochrana přírody

MKV
Lidské vztahy

Člověk Rodina Soužití lidí Chování lidí
Právo a spravedlnost

V
Ekosystémy
Základní podmínky života
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Ročník: 3.

Učivo

Výstup
zná základní dopravní značky, umí předcházet
rizikovým situacím v dopravě a dopravních
prostředcích
rozezná vhodná a nevhodná místa pro hru z hlediska
bezpečnosti
zná mimořádné situace plynoucí z přírodních
procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do
přírody (např. požáry, záplavy apod.)
zná, jak odmítat návykové látky, předcházet závislosti
na počítačích a bezpečně zvládat komunikaci
prostřednictvím elektronických médií
zná informace o zdraví a nemocech, o zdravotní
prevenci a poskytování první pomoci při úrazech
zná, jak předcházet úrazům
osvojuje si bezpečné chování a vzájemnou
pomoc v mimořádných situacích vč. šikany a
týrání

Průřezová témata

Domov Škola

VDO
Občanská společnost a škola

Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k
přírodě Ochrana přírody
Člověk Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Lidské tělo, péče o zdraví, zdravá
výživa, osobní bezpečí

EV
Ekosystémy
Základní podmínky života
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Vyučovací předmět: Vlastivěda

Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vlastivěda se vyučuje ve 4.a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně využíváním různých forem
práce, s využíváním dostupných vyučovacích pomůcek.
Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, vzdělávací obsah je členěn do pěti tématických okruhů, ve vlastivědě
se realizují 3 okruhy.
Místo, kde žijeme: chápání organizace života v obci, ve společnosti, postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění.
Lidé kolem nás: upevňování základů vhodného chování a jednání s lidmi uvědomování si významu podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty,
snášenlivosti a rovného postavení žen a mužů, seznamování se základními pravidly, povinnostmi a problémy ve společnosti a ve světě,
směřování k výchově budoucího občana demokratického státu.
Lidé a čas: orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů snaha
o vyvolání zájmu u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti.
Ve Vlastivědě jsou realizována tato průřezová témata:
EV -vztah člověka k životnímu prostředí, zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života.
VDO - občanská společnost a škola – pravidla chování, atd.
MKV - princip sociálního smíru
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Kompetence k učení:
- žák se učí vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště v okolní krajině,
- žák se učí začlenit obec (město) do příslušného kraje.
Kompetence k řešení problémů:
- žák se učí rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině,
Kompetence komunikativní:
- žák se učí vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny,
- žák se učí využívat časových údajů při řešení různých situací, rozlišují děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Kompetence sociální a personální:
- žák rozlišuje vztahy mezi lidmi a národy,
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- žák chápe význam a potřebu různých povolání a pracovních činností.
Kompetence občanské:
- žák se učí pojmenovat některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy),
- žák projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti.
Kompetence pracovní:
- žák uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnávají minulost a současnost.
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Ročník: 4.
Výstup
zná pojem nadmořská výška
umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky,
jezera a rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště
a školy umí vyhledat Prahu na mapě ČR, umí
najít Uherský Brod a své bydliště na mapě
zná název kraje a krajského města
zná jméno prezidenta, rozlišuje hlavní
orgány státní moci, symboly našeho státu
umí vyhledat ČR na mapě Evropy
seznámí se s rozdílem mezi podnebím a počasím
zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří

Učivo
Místo, kde žijeme
Obec (město), místní krajina
Části, poloha v krajině,
minulost a současnost

Okolní krajina (místní oblast,
region) - Zemský povrch a jeho tvary,
půda, Rostlinstvo, živočišstvo, vliv
krajiny na život lidí, životní prostředí,
Orientace, světové strany

ví, že Praha je hlavní město ČR
umí ukázat a najít na mapě střední ,východní,
severní, západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko
umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti
podle mapy (povrch, poloha, hospodářství...)
umí vyhledat na mapě významná města a
řeky a seznámí se s průmyslem a
zemědělstvím v jednotlivých oblastech
umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, Slezsko
umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední státy

Regiony ČR –
Praha a vybrané oblasti ČR ,
Surovinové zdroje, výroba,
služby a obchod

umí vysvětlit význam globu a
mapy seznámí se s pojmem
měřítko mapy

Mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky
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Ročník: 4.

Učivo

Výstup
umí najít a ukázat poledníky a rovnoběžky
umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční
pohoří umí ukázat na mapě a pojmenovat
rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR
umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou
a nížinou

Naše vlast - domov, národ, státní zřízení,
státní symboly

zná významná místa a kulturní památky Uherského
Brodu, seznámí se s některými postavami ze
Starých pověstí českých
zná některé významné osobnosti a památná místa
českých dějin

Lidé a čas
regionální památky - péče o památky,
lidé a obory zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti minulost kraje, domov,
vlast, rodný kraj

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí,
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
bezpečná místa pro hru a trávení volného času

Člověk a jeho zdraví
Mimořádné události způsobené
přírodními vlivy, přírodní
světové katastrofy, nejčastější
mimořádné přírodní události v
ČR (povodně, větrné bouře,
sněhové kalamity,
laviny a náledí) a ochrana před nimi

Lidé kolem nás
vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní,
společné
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VDO
Občan, občanská společnost a stát
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Ročník: 5.
Výstup
zná letopočet vzniku ČR
zná jméno prvního a současného prezidenta
zná pojmy vláda, parlament, zákon

Učivo
Místo, kde žijeme
naše vlast - domov, krajina, národ, základy
státního zřízení a politického systému ČR,
státní správa a samospráva, státní symboly

seznámí se s polohou krajů ČR na mapě
umí najít významná města, řeky apod. v
jednotlivých oblastech
seznámí se s významnými prům. podniky
v jednotlivých oblastech
zná významné zemědělské plodiny

Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR ,
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

orientuje se na mapě,
seznámí se na mapě se státy EU
umí na mapě určit polohu státu k ČR, najít hlavní
město
dokáže stručně charakterizovat státy EU sousedící s
ČR

Evropa a svět - kontinenty, evropské státy,
EU, cestování

zná pojmy a umí časově zařadit Velká Morava,
Přemyslovci, zná významné osobnosti a umí je
zařadit do příslušného období: Karel IV., Jan Hus,
Masaryk,
J. A. Komenský
umí popsat rozdíly ve způsobu života v minulosti
a dnes
umí popsat charakteristické rysy způsobu života v
pravěku, středověku a dnes

Mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky
Lidé a čas
současnost a minulost v našem životě,
proměny způsoby života, bydlení, předměty
denní potřeby, průběh lidského života, státní
svátky a významné dny
Orientace v čase -dějiny jako časový
sled událostí, kalendáře, letopočet,
generace Lidé kolem nás
soužití lidí - mezilidské vztahy, obchod,
firmy vlastnictví - soukromé, veřejné,
osobní, společné
kultura - podoby a projevy kultury,
kulturní instituce, masová kultura a
subkultura
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Průřezová témata
MKV
Lidské vztahy

EGS
Objevujeme Evropu a
svět Evropa a svět nás
zajímá Jsme Evropané
MKV
Kulturní
diference
Etnický původ

OSV
Občanská společnost a škola
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Vyučovací předmět: Přírodověda
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět se vyučuje ve čtvrtém a pátém ročníku 2 hodiny týdně. Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, vzdělávací obsah
je členěn do pěti tematických okruhů.
Místo, kde žijeme: okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a
životní prostředí, dopravní výchova, praktické poznávání místních a regionálních skutečností s důrazem na dopravní výchovu.
Lidé kolem nás: upevňování základů vhodného chování a jednání s lidmi, upevňování principů demokracie, základní globální problémy,
problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí.
Lidé a čas: orientace v čase, kalendáře, letopočet, režim dne, současnost a minulost v našem životě.
Rozmanitost přírody: Země jako planeta sluneční soustavy, rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové,
znaky života, životní potřeby a podmínky rovnováha v přírodě, vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy.
Člověk a jeho zdraví: lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce, partnerství,
rodičovství a základy sexuální výchovy, péče o zdraví, první pomoc, odpovědnost člověka za své zdraví, situace hromadného ohrožení.
Součástí výuky je exkurze do planetária a absolvování dopravní výuky na dětském dopravním hřišti.
V Přírodovědě jsou realizována tato průřezová témata:
EV -vztah člověka k životnímu prostředí, zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života
VDO - občanská společnost a škola – pravidla chování, atd.
MV - multikulturní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování.
Kompetence k řešení problémů:
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- žák se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
- žák si rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních
projevech, názorech a výtvorech,
- žák se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Kompetence sociální a personální:
- žák pracuje ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých.
Kompetence občanské:
- žák se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci,
- chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých.
Kompetence pracovní:
- žák si utváří pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla.
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Ročník: 4.
Výstup
umí charakterizovat některá společenstva – les,
louka, voda, u lidských obydlí apod.
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy
v jednotlivých
společenstvech umí popsat
stavbu jejich těla
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny
a houby v jednotlivých společenstvech
umí běžně se vyskytující živočichy a rostliny
správně zařadit do jednotlivých společenstev
ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná
patra ví, jak se máme v lese chovat

Učivo
Rozmanitost přírody
Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob
života, výživa, stavba těla)
Životní podmínky

zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam
a použití
zná běžné druhy zeleniny a ovoce

Místo, kde žijeme
Okolní krajina- rozšíření rostlinstva a
živočichů, přírodní zajímavosti v okolí domu

má základní informace o postavení Země ve vesmíru
uvědomuje si podmínky života na Zemi
ví, jaký je rozdíl mezi planetou a
hvězdou
umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi
umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako
důsledek pohybu Země ve vesmíru

Průřezová témata
EV
Ekosystémy

Ohleduplné chování v přírodě a ochrana
přírody
(živelné pohromy a ekologické katastrofy)

Vesmír a Země
Sluneční soustava, den a noc, roční období
Lidé a čas
Orientace v čase – kalendáře, režim dne, roční
období
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Výstup
dokáže rozpoznat ohrožení a nebezpečí a správně
volí situaci ochrany,
umí přivolat pomoc sobě i jiným, zná telefonní
čísla a způsoby volání na tísňové linky
prostřednictvím modelových situací vhodně
reaguje na pokyny dospělého,
jedná v souladu s pravidly ochrany
uplatňuje pravidla silničního provozu pro
chodce a cyklisty, zná některé dopravní značky
prokazuje v situaci dopravního hřiště
bezpečné způsoby chování a jednání v roli
cyklisty zvládne testy k obdržení průkazu
cyklisty

Učivo
Člověk a jeho zdraví
Označování nebezpečných látek
Lidé kolem nás
Přivolání pomoci v případě ohrožení,
číslo tísňového volání
Mimořádné události a rizika, postup v
případě ohrožení (varovný signál, evakuace,
požár), integrovaný záchranný systém
Dopravní výchova
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Průřezová témata
VDO
Občan, občanská společnost a
stát EV
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
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Ročník: 5.
Výstup
Seznámí se s nerosty a horninami a procesem
zvětrávání hornin
zná využití některých nerostů
uvědomuje si rozdíl mezi
obnovitelnými a neobnovitelnými
přírodními zdroji
zná význam půdy, její využití a princip ochrany
zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice,
zemská přitažlivost
dokáže pozorovat živočichy a rostliny
umí určit a zařadit některé živočichy a rostliny
do biolog. systému
umí vysvětlit pojem potravní řetězec a pyramida
ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky
jejího porušení
chápe význam zdravého životního prostředí pro
člověka, vnímá hlavní znečišťovatele vody,
vzduchu, půdy atd.
seznámí se s pojmem recyklace

Učivo
Rozmanitost přírody
Nerosty a horniny,
Půda -vznik půdy a její význam,
Hospodářsky významné horniny a
nerosty, zvětrávání
Vesmír a Země
Rovnováha v přírodě (vzájemné
vztahy mezi organismy)
Životní podmínky

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
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Průřezová témata
EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
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Učivo

Výstup
seznámí se s pravidly chování v CHKO a v přírodě
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů
člověka do přírody a krajiny a umí uvést příklad
zná původ člověka jako druhu
zná způsob rozmnožování a umí
charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka
zná části lidského těla, důležité orgány a jejich
funkci, smyslová ústrojí
rozpozná život ohrožující zranění a umí drobná
zranění ošetřit, zajistí lékařskou pomoc
dovede jednat podle zásad první pomoci
uvědomuje si škodlivost kouření, užívání
drog a alkoholu, gamblerství
ví, jaké má postavení v rodině a ve
společnosti zná svoje základní práva a
povinnosti – týrání, zneužívání, šikana
zná tel. číslo linky důvěry
zná význam pojmů terorismus, rasismus
je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů
v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
látek apod.), řídí se zásadami bezpečného
chování v různém prostředí – škola, domov,
styk s cizími osobami, silniční provoz, a řídí se
jimi
umí vyhodnotit v modelových situacích nebezpečná
místa v silničním provozu
zná vhodný způsob bezpečného chování při
výletu nebo vycházce

Průřezová témata

Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo (základy lidské reprodukce,
vývoj jedince)
Péče o zdraví, zdravá výživa
Partnerství, rodičovství, základy
sexuální výchovy
Návykové látky a zdraví

Lidé kolem nás
Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů
a majetku, základní lidská práva a práva
dítěte) Základní globální problémy
(významné sociální problémy, problémy
konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi
lidmi)
Situace hromadného
ohrožení Osobní bezpečí
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VDO
Občan, občanská společnost a stát
MKV
Etnický původ
Princip sociálního smíru a
solidarity
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmětu Pracovní výchova se vyučuje 1 vyučovací hodina týdně. Místem výuky je kmenová třída, multimediální učebna, učebny VT.
Vyučovací předmět Pracovní výchova je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a části
oblastí matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a svět práce, které jsou v Rámcovém vzdělávacím programu
pro základní vzdělávání určeny pro 1. stupeň.
V Pracovní výchově jsou realizována tato průřezová témata:
VDO – výchova demokratického občana, osobností a sociální výchova, psychohygiena
EV – environmentální výchova, občanská společnost a škola, základní podmínky života, vztah člověka k životnímu prostředí, zásady bezpečnosti
práce
MKV – mezilidské vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence pracovní:
- žák se seznamuje s vlastnostmi některých materiálů, poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáka k jejich
eliminaci, naučit žáka pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup.
Kompetence k učení
- žák je veden k různým způsobům, metodám a strategiím učení, které mu umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení,
- žák je veden k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, k jejich propojování a systematizaci,
- žák je veden k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků.
Kompetence k řešení problémů:
- žák je veden k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni,
- žák je veden k ověřování správnosti řešení problému.
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Kompetence komunikativní:
- žák je veden k dovednosti správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické
události,
- žák je veden k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.
Kompetence sociální a personální:
- žák je veden ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině.
Kompetence občanské:
- žák je veden k chápání základních vztahů v různých ekosystémech,
- žákovi je prezentován význam jednotlivých složek životního prostředí.
Ročník: 1.

Učivo

Výstupy
dokáže trhat, stříhat, lepit a skládat papír umí vytvořit
jednoduché tvary z papíru

umí navlékat, třídit
materiál pracuje podle
předlohy pracuje s
textilií
Sestavuje a montuje stavebnice
ovládá základy péče o pokojové rostliny
ovládá základy správného stolování a společenského
chování

Práce s papírem
Práce s přírodním
materiálem Práce s
textilem

OSV
Psychohygiena

Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

Ročník: 2.
Výstupy
dokáže vystřihovat, trhat, skládat papír
vytváří jednoduché tvary z papíru
dovede navlékat, aranžovat a opracovávat přírodní
materiál

Průřezová témata
OSV
Kreativita

Učivo
Práce s papírem
Práce s přírodním materiálem
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VDO
Občanská společnost a škola
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pracuje podle návodu a předlohy
vyrábí jednoduchý textilní výrobek
dovede sestavovat stavebnice, montovat
a demontovat
zná základy péče a pokojové rostliny,
provádí pozorování a hodnotí výsledky
umí se vhodně chovat při stolování
připravuje jednoduchou tabuli pro
stolování připravuje jednoduchý pokrm

Ročník: 3.
Výstupy
dokáže lepit, polepovat, překládat a skládat papír
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
dovede navlékat, aranžovat a opracovávat a třídit
při sběru přírodní materiál
pracuje podle návodu a předlohy
umí navléknout jehlu, udělat uzel
umí zadní steh
umí přišít
knoflík
umí slepit textil a vyrobit jednoduchý
textilní výrobek
dovede sestavovat stavebnicové prvky, montovat
a demontovat
zná základy péče a pokojové rostliny,
provádí pozorování a hodnotí výsledky
zalévá rostliny a kypří je

Práce s textilem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

Učivo
Práce s papírem a kartonem

EV
Základní podmínky života

Průřezová témata

Práce s přírodním materiálem
EV
Vztah člověka k prostředí

Práce s textilem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Pěstování ze semen v místnosti
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EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
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Ročník: 4.
Výstupy
umí polepovat, děrovat a tapetovat
vytváří prostorové konstrukce
má základy aranžování a seznámí se s prvky
lidových tradic
udržuje pořádek na pracovním místě
zvládne různé druhy stehu – přední, zadní,
ozdobný dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
umí montovat a demontovat stavebnici a sestavit
složitější prvky
pracuje podle návodu nebo předlohy
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
zná základy péče o pokojové
rostliny zná rozdíl mezi setím a
sázením
umí zvolit podle druhu pěstitelské práce
správní pomůcky, nástroje a nářadí
ošetřuje a pěstuje pokojové rostliny podle
daných zásad
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
orientuje se v základním vybavení kuchyně
a seznámí se s přípravou jednoduchých
pokrmů studené kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského
chování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

Učivo

Průřezová témata

Práce s papírem a

kartonem Práce s
přírodním materiálem
Práce s textilem

Konstrukční činnost

Pěstitelské činnosti
Rostliny, pěstování ze semen v místnosti

Příprava pokrmů, základní vybavení
kuchyně, výběr a nákup potravin,
jednoduchá úprava stolu,
Pravidla správného stolování
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EV
Vztah člověka k
prostředí Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
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Ročník: 5.
Výstupy
umí polepovat, děrovat a tapetovat,
vytváří prostorové konstrukce
má základy aranžování a seznámí se s prvky
lidových tradic
udržuje pořádek na pracovním místě
zvládne různé druhy stehu – přední, zadní,
ozdobný, seznámí se s látáním a tkaním
umí montovat a demontovat stavebnici a sestavit
složitější prvky
pracuje podle návodu, předlohy nebo
jednoduchého schématu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
zná základy péče o pokojové rostliny
seznámí se s rostlinami jedovanými, omamnými a
způsobujícími alergii
vede pěstitelské pokusy a
pozorování zná rozdíl mezi setím
a sázením
umí zvolit podle druhu pěstitelské práce
správní pomůcky, nástroje a nářadí
ošetřuje a pěstuje pokojové rostliny podle
daných zásad
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
orientuje se v základním vybavení kuchyně
a seznámí se s přípravou jednoduchých
pokrmů studené kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského

Učivo
Práce s drobným materiálem,
papírem a kartonem
Funkce a využití pracovních pomůcek

Průřezová témata

Práce s přírodním materiálem
Práce s textilem
Konstrukční činnost

EV
Vztah člověka k prostředí

Pěstitelské činnosti

Rostliny, pěstování ze semen v místnosti

Příprava pokrmů, základní vybavení
kuchyně, výběr a nákup potravin,
jednoduchá úprava stolu
Pravidla správného stolování
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Časové vymezení předmětu je 1 hodina týdně v 1. až 5. ročníku. Výuka probíhá ve třídě. Formy a metody práce se volí podle charakteru učiva a
cílů vzdělávání s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit, k chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace, k
získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti, k pochopení různorodé hudební kultury různých národů
a národností, k rozvoji žákovy celkové hudebnosti. Důležitou součástí je i osobní setkávání s uměleckým dílem.
V Hudební výchově jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – seznamování s novými písněmi, vyjádření hudební nálady, správné dýchání, zřetelná výslovnost, kreativita
MKV – lidské vztahy
EGS – seznámení s lidovými a umělými písněmi různých národů, poslech hudby cizích autorů, poslech skladeb významných hudebních
skladatelů, poznávání hudebních nástrojů
MV – příprava a realizace kulturních vystoupení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák používá obecně užívané hudební termíny,
- žák se seznamuje s hudbou a kulturou.
Kompetence k řešení problémů:
- žák je veden k obhájení svého názoru, projevu v hudební výchově.
Kompetence komunikativní:
- žák chápe hudební umění jako jeden ze způsobů dorozumívání,
- žák se učí při práci ve skupině umět vyjádřit svůj názor a vhodnou formou ho obhájit,
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- žák je veden k vyslechnutí a toleranci názorů druhých žáků
Kompetence sociální a personální:
- žák pracuje ve skupinách, efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných,
- žák přebírá zkušenosti druhých lidí pro vlastní zdokonalení,
Kompetence občanské:
- žák chrání a oceňuje naše kulturní tradice,
- žák oceňuje a respektuje kulturní tradice jiných národů,
- žák se aktivně zapojuje do kulturního dění,
- žák si postupně vytváří pozitivní postoj k uměleckým dílům.
- žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích,
- žákům s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály.
Kompetence pracovní:
- žáci jsou vedeni k organizování a plánování učení,
- žák si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem,
- žák se při samostatné práci snaží koncentrovat na pracovní výkon a jeho dokončení,
- žák dodržuje dohodnutá vymezená pravidla,
- žák se aktivně zapojuje do hudebních činností
- žáci jsou vedeni k dodržování dohodnuté kvality, dohodnutých postupů a termínů.
Kompetence k řešení problémů:
- žák pracuje s informacemi z různých zdrojů,
- žák hledá spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem.
Ročník: 1.
Výstupy
dbá na správné dýchání a držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení
zřetelně vyslovuje
zná význam not
taktu) rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
umí vytleskat rytmus podle vzoru rozlišuje krátké
a dlouhé tóny

Učivo
Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
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učí se používat dětské hudební nástroje k rytmických
cvičením a hudebnímu doprovodu
pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu,
dřívka, triangl, hůlky, bubínek
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla,
chůze, jednoduché taneční hry, pochod)
pozná a naučí se vybrané vánoční koledy,
pozná vybrané hudební nástroje podle zvuku
seznámí se s varhanní hudbou
pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Ročník: 2.
Výstupy
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii
stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování
umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
zná pojmy notová osnova, noty, houslový
klíč rozlišuje noty, pomlky, takty
umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hud. nástroje
umí zazpívat vybrané vánoční koledy
pozná a rozlišuje hudební nástroje podle
zvuku- klavír, trubka, housle, pikola
umí užívat dětské hudební nástroje

Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova instrumentáře
Rytmizace, hudební hry( ozvěna)
Hudebně pohybové činnosti
Pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
Pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
Poslechové činnosti
Kvality tónů
Hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
Hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka,…)

Učivo
Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového
rozsahu)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a
3/4 taktu)
Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře)
Rytmizace, hudební hry (otázka -
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EV
Vztah k životnímu prostředí

MV
Vnímání autora mediálních sdělení
EGS
Evropa a svět nás zajímá

Průřezová témata
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umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem
rozlišuje umělou a lidovou píseň
seznámí se s vybranými skladbami klasiků

Hudebně pohybové
činnosti Pohybové
vyjádření hudby Pohybová
Poslechové činnosti
Kvality tónů, vztahy mezi tóny
Hudební výrazové prostředky, hudební
prvky (pohyb melodie, rytmus)
Hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj Hudební styly (hudba
pochodová, taneční, ukolébavka)

Ročník: 3.
Výstupy
umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tří čtvrteční
takt
umí pojmenovat notovou osnovu
rozliší a přečte z notového zápisu takt
dvoučtvrteční, tříčtvrteční,
rozlišuje a umí napsat notu celou,
půlovou, čtvrt'ovou,
podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou
melodii seznámí se s hymnou ČR ,
naučí se zpívat vybrané písně
dbá na správné dýchání
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a
umí uvést příklad
umí doprovázet na rytmické nástroje

Učivo

Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového
rozsahu)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a
3/4 taktu)
Dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)

Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje
(reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova instrumentáře,
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rozliší rytmus valčíku a polky
umí polkové a valčíkové kroky (chůze
dvoudobá, třídobá)
umí pohybově vyjádřit hudbu
pozná B. Smetanu a A. Dvořáka
zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
poslechem rozezná hudební nástroje
poslouchá vážnou hudbu, zábavnou,
slavnostní

Rytmizace, hudební hry (otázka - odpověď),
hudební improvizace
Hudebně pohybové činnosti
Taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (2/4 takt)
Pohybové vyjádření hudby
(pohybová improvizace)
Poslechové činnosti
Kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
Hudební výrazové prostředky, hudební
prvky (pohyb melodie, rytmus)
Hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj Hudební styly (hudba
pochodová, taneční, ukolébavka, ... )

Ročník: 4.
Výstupy

učí se další písně
dbá na správné dýchání
zná pojmy repetice, houslový klíč umí
napsat houslový klíč
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)

Učivo

Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
taktu) Dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový
dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1. období)
Hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a
4/4 taktu)
Dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé
písně) Intonace a vokální improvizace· (cdurové a mollové tóniny)
Grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis
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rytmického schématu písně, orientace
v notovém záznamu)
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové,
drnkací, bicí
doprovodí písně na rytmických nástrojích rytmizace
říkadel

Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře)

umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok

Hudebně pohybové činnosti
Taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík,polka)
Pohybové vyjádření hudby (
pantomima a pohybová improvizace)
Orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)

pamatuje si nejdůležitější údaje o B.
Smetanovi zná jména oper B. Smetany
zná názvy symfonických básní cyklu Má
vlast seznámí se s životem a dílem A.
Dvořáka a L.
Janáčka
poslouchá vybrané skladby
pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním
taktu pozná opakující se téma v poslouchané
skladbě

Poslechové činnosti
Kvality tónů
Vztahy mezi tóny
Hudební výrazové prostředky a
hudební prvky
Hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj (rozvíjení činností z 1. období)
Hudební styly a žánry (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka,…)
Hudební formy (malá a velká písňová, rondo,
variace)
Interpretace hudby (slovní vyjádření)
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Ročník: 5

Učivo

Výstupy
pozná smyčcové nástroje - housle,
violoncello, kontrabas
pozná dechové nástroje - trubka, pozoun, lesní
roh seznámí se s hudebními nástroji v
symfonickém orchestru
zná pojmy stupnice C dur, repetice,
zesílení, zeslabení, pozná basový klíč
čte noty v rozsahu c1 - g2 v houslovém klíči
umí provést rozbor zapsané písně - druh
písně, notový zápis, takt, melodie
seznámí se s krajovými lidovými
tanci umí taktovat čtyřčtvrteční takt
zná původ státní hymny

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

umí pohybově vyjádřit nálady seznámí se s
relaxací umí jednoduché dvojhlasé písně
naučí se vybrané písně současných autorů
dbá na správné dýchání

Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje
(reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova instrumentáře)
Rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
Grafický záznam melodie (rytmické
schéma jednoduché skladby)

Dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový
dvojhlas) (rozvíjení činností z 1. období)
Hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a
4/4 taktu)
Dvojhlas
Intonace a vokální improvizace
(durové a mollové tóniny)
Grafický záznam vokální hudby
(čtení a zápis rytmického schématu písně,
orientace v notovém záznamu)
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doprovodí písně na rytmické hudební nástroje

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)

pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
pozná trampské písně
seznámí se s životem a dílem J. S. Bacha, J. J. Ryby

Poslechové činnosti
Kvality tónů
Vztahy mezi tóny
Hudební výrazové prostředky a hudební
prvky Hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj (rozvíjení činností z 1. období)
Hudební styly a žánry (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, ... )
Hudební formy (malá a velká písňová, rondo,
variace)
Interpretace hudby (slovní vyjádření)
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Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Časová dotace: 1.-3.ročník 1 hodina týdně, 4. a 5. ročník 2 hodiny týdně.
Předmětu se na 1. stupni ve všech ročnících vyučuje ve svých kmenových třídách, za příhodných podmínek také v terénu.
Výtvarná výchova jako předmět je součást rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především
k citovému vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Všechny výtvarné činnosti rozvíjejí u žáků tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují
a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým situacím, tématům a prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné vlídné
a klidné prostředí zbavené strachu před možným neúspěchem.
V 1. - 3. ročníku převládá spontánnost a bezprostřednost výtvarného projevu.
Ve 4. – 5. ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována rozvíjejícím se intelektem. Žáci proto postupně přecházejí od hravých
činností k uvědomělejší výtvarné práci.
Ve Výtvarné výchově jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – osobnostní rozvoj, kreativita, psychohygiena, sebepoznání, morální rozvoj, komunikace, mezilidské vztahy, vzájemná pomoc, hodnocení
výsledků tvořivé činnosti žáků formou výstavek
EV – vztah člověka k prostředí, příroda jako bohatý zdroj inspirací pro výtvarné vyjadřování
MV – vnímání mediálních sdělení a reality, tvorba a prezentace výtvarných prací
MKV - multikulturní výchova – vnímání etnik, lidské vztahy, kulturní odlišnosti, české a světové umění, přínos českého umění
EGS – Evropa a svět nás zajímá
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák se učí porozumět termínům v oblasti výtvarné výchovy,
- žák se seznamuje s uměním, kulturou.
Kompetence k řešení problémů:
- žák je veden k obhájení svého názoru, projevu ve výtvarné výchově.
Kompetence komunikativní:
- žák je veden k tomu, aby vnímal i mimoverbální vyjadřování a aby sám tuto komunikaci využíval,
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- žák je veden k pochopení odlišného názoru jiných lidí na společný estetický prožitek, tolerovat jiné názory,
- žák má dostatečný prostor ke svému vlastnímu kulturnímu, uměleckému projevu.
Kompetence sociální a personální:
- žák je veden k týmové práci,
- žák si prohlubuje sebedůvěru,
- žák se učí respektovat názory druhého.
Kompetence občanské:
- žák chrání a oceňuje naše tradice, lidové umění, kulturní a historické dědictví,
- žák je veden k odsuzování a nepřijatelnosti k vandalským projevům,
- žák se zapojuje do kulturního dění.
Kompetence pracovní:
- žák je veden ke správnému používání výtvarných potřeb a jak o ně pečovat,
- žák je veden k hospodárnému používání výtvarných potřeb,
- žák dbá o svoji bezpečnost při práci.
Ročník: 1.
Výstupy
seznamuje se se základními návyky a postupy
při práci s barvami, učí se organizovat práci,
poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých
výtvarných materiálů, se kterými bude nadále
pracovat,
osvojuje si základy bezpečnosti při
práci rozlišuje tvary, barvy a
struktury,
pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní
prožitky, rozvíjí své vlastní pozorování,
vyjadřovací schopnosti a výtvarné vyprávění,
učí se pozorovat přírodu i své
okolí, vyhledává a dotváří
přírodniny,

Učivo

Průřezová témata

Úvod

OSV
Rozvoj schopností
poznávání, Kreativita

Výtvarné vyjádření skutečnosti

EV
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
OSV
Sebepoznání a sebepojetí
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zkouší zachytit postavu v pohybu v
prostoru (prozatím bez proporčních
vztahů) seznamuje se s pojmem barvy
základní, zkouší barvy míchat,
poznává vlastnosti barev ( barvy husté- řídké,
světlé- tmavé) a využívá jich v praxi,
objevuje možnosti hry s linií a s
barvou, prakticky rozlišuje pojem
kresba a malba,
rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a též
smysl pro řešení plochy s využitím barevných a
geometrických prvků,
zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při
modelování,
rozvíjí svůj cit pro prostor
zobrazuje tvary a funkce
věcí,
aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky
dětských ilustrátorů tj. Josef Lada, Zdeněk Miler
a Helena Zmatlíková,
porovnává ilustrace a poznává různé

Práce dekorativní a prostorové

OSV
Kreativita

Výtvarné umění a životní prostředí

MKV
Kulturní diference

Ročník: 2.
Výstupy
zopakuje si všechny znalosti o barvách a
vlastnostech
materiálů,
znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny při
práci v hodinách výtvarné výchovy
ztvárňuje vlastní prožitky a
představy, rozvíjí své pozorovací

Učivo

Průřezová témata

Úvod

Výtvarné vyjádření skutečnosti
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příběhů, rozlišuje tvary a funkce předmětů,
snaží se o postižení jednoduchých proporcí postavy i
předmětů v různém prostředí
zná a rozumí pojmu barvy základní, teplé a studené,
řídké a husté, světlé a tmavé a umí jich
využívat v praxi,
zvládá přiměřeně ředění a míchání barev,
pomocí hry si osvojuje dovednosti práce s
linií,
využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a
zřeďování čar,
rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor,
dále též rozvíjí svá praktické znalosti a zkušenosti při
modelování,
prohlubuje cit pro výtvarný rytmus s
využitím znalostí o barvách,
dokáže si již sám vybrat jednoduchý výtvarný
nástroj podle své potřeby tj. dřívko, špejle,
špachtle, štětec prohlubuje si znalosti o různých
vyjadřovacích prostředcích,
aktivně pracuje s ilustrací, porovnává ilustrace a
popisuje obrázky, z 1. ročníku zná ilustrace
J.Lady,
Z.Milera, H.Zmatlíkové a dále se
seznamuje s obrázky Adolfa Borna a
Zdeňka Smetany, rozumí pojmům hračka,
loutka, maňásek,

Práce dekorativní a prostorové

OSV
Kreativita
Kooperace a kompetice

Výtvarné umění a životní prostředí

MKV
Kulturní
rozdíly
Lidské vztahy
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Ročník: 3.
Výstupy
dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky
pozná základní barvy a dokáže je vhodně
použít umí výtvarně vyjádřit hlavu pohádkové
bytosti, seznamuje se s proporcemi lidské
postavy
vyhledá a roztřídí přírodniny, výtvarně je dotváří na
základě představ
rozpozná lidské výtvory, pozoruje a porovnává
jejich tvar
poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
poznává různé druhy linie
rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus (rytmické
řazení prvků)
poznává základní vlastnosti plastických materiálů,
objem vytváří modelováním
seznamuje se s funkcí ilustrace a jejich výrazových
prostředků (Pilař, Trnka, Čapek)
poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky
seznamuje se s různými druhy výtvarného
umění (malířství, grafika, sochařství)

Ročník: 4.
Výstupy
žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky,
zážitky z filmů, knihy
pozná barvy základní a podvojné
dokáže přesněji výtvarně vyjádřit proporce
lidské postavy

Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Průřezová témata

Práce dekorativní a prostorové

OSV
Rozvoj schopností
poznávání Kreativita
Sebepoznání a sebepojetí

Výtvarné umění a životní prostředí

MKV
Kulturní
diference EGS
Evropa a svět nás zajímají

Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopností
poznání Sebepoznání a
sebepojetí Poznávání
lidí
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sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově
zajímavých živých i neživ. přírodninách a dotváří
je pozoruje a srovnává tvary užitkových
předmětů, pokouší se je výtvarně vyjádřit v ploše
poznává výtvarné možnosti linie, druhy linie
pozná různé druhy linií a jejich výrazové
možnosti modelováním vytváří prostorové
objekty na základě představ a fantazie,
dokáže rytmicky řadit různé prvky (přírodní,
geometrické)
podle výrazových prostředků pozná díla
některých dětských ilustrátorů (Čechová,
Pacovská)
rozliší hračky současné a lidové
pozná některé aspekty kultury odívání a
kultury bydlení

Práce dekorativní a prostorové

OSV
Rozvoj schopností poznávání

Výtvarné umění a životní prostředí

EV
Vztah člověka k prostředí
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Ročník: 5.
Výstupy
rozvíjí svou fantazii a představivost
pozná základní a podvojné barvy a vhodně je
použije dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské
postavy a hlavy, konfrontuje představu se
skutečností
dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a vnitřní
členění přírodních objektů pomocí výtvarné
linie
rozvíjí své prostorové vidění, cítění a vyjadřování na
základě pozorování prostorových jevů a
vztahů tvary užitkových předmětů srovnává a
vyjadřuje výtvarně v ploše i prostoru
dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v
ploše (symetrická i asymetrická řešení)
seznamuje se s funkcí písma (sdělnou a výtvarnou)
poznává písmo jako dekorativní prvek

Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Práce dekorativní a prostorové
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sebepojetí Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika
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poznává základní prostorové útvary a modeluje
podle
skutečnosti,
dokáže kompozičně řešit plochu s
použitím libovolných geometrických
prvků
dokáže porovnat výrazové prostředky
různých ilustrátorů,
poznává ilustraci jako umělecký prostředek,
chápe odlišnosti uměleckého vyjádření
skutečnosti od přesné podoby světa,
poznává různé druhy výtvarného umění
seznamuje se s díly malířů, sochařů, architektů
poznává estetickou úroveň předmětů denní
potřeby

Výtvarné umění a životní prostředí
MKV
Kulturní
diference
Lidské vztahy
EGS
Evropa a svět nás zajímají
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Tělesná výchova je realizována v 1. - 5. ročníku, v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,
průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti
činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech
V Tělesné výchově jsou realizována tato průřezová témata:
OSV - rozvoj pohybových reakcí na sluchové a zrakové podněty, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při
sportovních výkonech a hrách, rozvoj pohybové paměti, procvičování co nejsprávnějšího a nejrychlejšího řešení herních situací, poznávání svých
pohybových možností, cvičení sebekontroly při rozcvičkách a při relaxačních cvičeních, sebeovládání při hrách a soutěžích v duchu fair play ,
cvičení vůle při běhání a při zdokonalování se v dalších pohybových dovednostech, chápání pohybu jako radosti a pozitivní věci pro zdraví a mé
tělo, vyrovnání se s problémy při malých nebo velkých pohybových vlohách v rámci třídního kolektivu, rozvoj herní kreativity. Žáci se učí
uznávat zdraví jako nejvyšší hodnotu, proto se učí opatrovat své zdraví i zdraví všech okolo i za cenu ztráty vítězství.
EGS - rozvoj zájmu žáků o sport v Evropě i ve světě, příklady našich úspěšných sportovců začleněných do týmů v různých zemích.
MKV - vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo členové jiných etnických skupin a to i při tělesné
výchově a sportu.
EV – vztah člověka k prostředí, dbáme na to abychom při našich sportovních akcích neničily přírodu.
VDO - dodržování demokratického způsobu řešení problémů a konfliktů při tělesné výchově – „Když se mi něco nelíbí mohu se ozvat, ale
slušně.“
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák jsou veden k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, změří
základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími, orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích,
- žák je veden k tomu, že na základě jasných kritérií hodnotí své činnosti nebo výsledky.
Kompetence k řešení problémů:
- žák uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka, řeší problémy v
souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím.
Kompetence komunikativní:
- žák je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny
a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty,
- žák je veden k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci.
Kompetence sociální a personální:
- žák je veden k jednání v duchu fair play a dodržuje pravidla, označí přestupky, respektuje opačné pohlaví, zvládá pohybové činnosti ve
skupině.
Kompetence občanská:
- žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojuje
svou pohybovou činnost se zdravím, zařazuje si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, je veden ke kritickému myšlení,
hodnotí cvičení, učí se být ohleduplný a taktní.
Kompetence pracovní :
- žák je veden k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě,učí se užívat jednotlivé
tělocvičné nářadí a náčiní.
Ročník: 1.
Výstup
seznámí se se základní přípravou organismu před
pohybovou aktivitou
Učí se protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost
se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
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VDO
Občanská společnost a
škola EV
Vztah člověka k prostředí
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dbá na správné držení těla při různých činnostech i
provádění cviků
dbá na správné dýchání
učí se kompenzační a relaxační cviky
zkouší vyjádřit melodii rytmem pohybu
učí se užívat základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní seznamuje se s pojmy z pravidel sportů a
soutěží

cvičení pro děti – jednoduché tanečky,
základy estetického pohybu

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní
zásady hygieny při sportování v tělocvičně,
na hřišti, v přírodě
osvojuje se a reaguje na smluvené povely,
gesta, signály pro organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

bezpečnost při sportování

spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
jedná v duchu fair play
zvládne
přihrávku
jednoruč,
obouruč zná a dodržuje základní
pravidla her je schopen soutěžit v
družstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe i družstvo

základy sportovních her - míčové hry a
pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace
při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností – her a
soutěží, zásady jednání a chování

učí se techniku hodu kriketovým
míčkem, nízký start, princip
štafetového běhu, nacvičí skok do
dálky,
l i k h
dů

základy atletiky- rychlý běh, skok do
dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
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zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na
žebřinách učí se skákat přes
švihadlo dokáže podbíhat
dlouhé lano provádí cvičení
na lavičkách
projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti
učí se respektovat zdravotní
Ročník: 2.

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
průpravná cvičení a úpoly
vztah ke sportu – zásady jednání a chování
– fair play

Výstup
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost
se zdravím a využívá nabízené příležitosti
dbá na správné držení těla při různých činnostech i
provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky,
základy estetického pohybu

užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

Průřezová témata
OSV
Seberegulace a
sebeorganizace Kreativita

VDO
Občanská společnost a
škola MKV
Lidské vztahy
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dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v
přírodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály
pro organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní
obuv jedná v duchu fair play
spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
jedná v duchu fair play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
dodržuje základní pravidla
her je schopen soutěžit v
družstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe družstvo
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná nízký start
zná princip štafetového
běhu nacvičí skok do
dálky účastní se
atletických závodů
zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na
žebřinách učí se skákat přes
švihadlo dokáže podbíhat
dlouhé lano provádí cvičení
na lavičkách provádí přetahy
a přetlaky

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a
pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace
při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností – her a
soutěží, zásady jednání a chování
základy atletiky - rychlý běh, skok do
dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
průpravná cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a chování
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Ročník: 3.
Výstup
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost
se zdravím a využívá nabízené příležitosti
dbá na správné držení těla při různých činnostech i
provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny

cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky,
základy estetického pohybu

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v
přírodě, ve vodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály
pro organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní
obuv jedná v duchu fair play

bezpečnost při sportování

spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích

Průřezová témata
OSV
Seberegulace a
sebeorganizace Kreativita
VDO
Občanská společnost a škola
MKV
Lidské vztahy
EV
Vztah člověka k prostředí

základy sportovních her - míčové hry a
pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace
při TV
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rozlišují míč na basketbal a volejbal
učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
zná cviky na zdokonalení obratnosti a
pohotovosti je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe družstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového
běhu uběhne 60 m až 600
m
zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu
terénem s
překážkami umí
skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa
účastní se atletických závodů
zvládne cvičení na žíněnce – napojované
kotouly, naučí se správnou techniku odrazu z
můstku při cvičení na koze
skáče přes švihadlo
projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti
respektuje zdravotní handicap

pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností – her a soutěží,
zásady jednání a chování

základy atletiky- rychlý běh, skok do
dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
průpravná cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a chování
– fair play
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seznámí se s kondičním cvičení s
hudbou zvládne techniku jednoho
plaveckého stylu provádí skoky do vody
Ročník: 4.

základní plavecká výuka - základní
plavecké dovednosti, jeden plavecký
způsob, hygiena plavání a adaptace na

Výstup
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti

podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se
s dětským aerobikem a kondičním cvičením s
hudbou dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků, projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační
cviky uplatňuje zásady pohybové
hygieny

cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti – tanečky, základy
estetického pohybu

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
10

OSV
Rozvoj schopností
poznávání Sebepoznání a
sebepojetí
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dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v
přírodě, ve vodě adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály
pro organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní
obuv jedná v duchu fair play
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích,vytváří
varianty osvojených pohybových her, zhodnotí
kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny
k vlastnímu provedení pohybové činnosti
umí přihrávky jednoruč a obouruč,
driblink rozlišují míč na basketbal a
volejbal.
učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a
řídí se jimi
zná cviky na zdokonalení obratnosti a
pohotovosti je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe družstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
á i i š f
éh běh běh 60

ž 600

bezpečnost při sportování

základy sportovních her - míčové
hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení,
organizace při TV,
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností
– her a soutěží,

zásady jednání a chování

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky,
100

OSV
Mezilidské vztahy

Z á k l a d n í š k o l a, U h e r s k ý B r o d, P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0

zná taktiku při běhu – k metě, sprintu,
vytrvalostního běhu, při běhu terénem s
překážkami
umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa
účastní se atletických závodů

hod míčkem,
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,
síly a pohyblivosti a koordinace pohybu

zvládne cvičení na žíněnce – napojované
kotouly kotoul vzad

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
průpravná cvičení a úpoly

umí správnou techniku odrazu z můstku při
cvičení na koze, roznožku, výskok do kleku a
dřepu provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním
nářadí skáče přes švihadlo
projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro
zdraví
dovede získat informace o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště dokáže objektivně zhodnotit svůj
výkon, porovnat ho s předchozími výsledky

vztah ke sportu – zásady jednání a chování
– fair play

Člověk a jeho zdraví
Přežití v přírodě, orientace, nouzový
přístřešek, zajištění vody a tepla

Příprava turistické akce, přesun do terénu,
pravidla bezpečnosti silničního provozu v roli
chodce a cyklisty, ochrana přírody
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Ročník: 5.
Výstup
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se
s dětským aerobikem a kondičním cvičením s
hudbou dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků, projevuje přiměřenou
samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v
přírodě, ve vodě adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály
pro organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu, zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti – tanečky, základy
estetického pohybu

Průřezová témata
OSV
Seberegulace a
sebeorganizace Kreativita
VDO
Občanská společnost a škola
MKV
Lidské vztahy
EV
Vztah člověka k prostředí

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

bezpečnost při sportování

102

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

jedná v duchu fair play
respektuje při pohybových činnostech opačné
pohlaví spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích, vytváří varianty osvojených
pohybových her, zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy,
zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti umí přihrávky jednoruč a
obouruč, driblink rozlišují míč na basketbal a
volejbal.
učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje sportovní hry, zná jejich pravidla a řídí se
jimi
zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe družstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového
běhu uběhne 60 m až 800
m
zná taktiku při běhu – k metě, sprintu,
vytrvalostního běhu, při běhu terénem s
překážkami
umí skákat do dálky

základy sportovních her - míčové hry a
pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení,

základy atletiky - rychlý běh, skok do
dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
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nacvičí správnou techniku skoku z místa
účastní se atletických závodů
umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na žíněnce – napojované
kotouly, kotouly vpřed a vzad s různým
zakončením,
umí správnou techniku odrazu z můstku při
cvičení na koze, roznožku, výskok do
kleku a dřepu,

průpravná cvičení a úpoly činností – her a
soutěží, zásady jednání a chování
vztah ke sportu – zásady jednání a chování
– fair play

provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí –
žebřiny, lavičky apod.
provádí kondiční cvičení s plnými míči
projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti
respektuje zdravotní handicap, zná
význam sportování pro zdraví
dovede získat informace o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat
ho s předchozími výsledky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v 6., a 9. ročníku - 4 hodiny týdně, v 7. A 8. ročníku - 5 hodin
týdně. Vzdělávání je zaměřeno na:
rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, vyjádření reakcí a pocitů žáků,
pochopení role v různých komunikačních situacích, orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama, porozumění různým druhům psaných i
mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky, vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků,
využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k
dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
V Českém jazyce jsou realizována tato průřezová témata:
OSV - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, sociální rozvoj,
mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence, morální rozvoj.
VDO - občanská společnost a škola, občanská společnost a stát
EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení,
lidské vztahy, multikulturalita
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků,
- žák si osvojuje základní jazykové a literární pojmy,
- žák kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,
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- žák využívá prostředků výpočetní techniky.
Kompetence k řešení problémů:
- žák vyhledává informace vhodné k řešení problému,
- žák využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení,
- žák samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení,
- žák uvážlivě rozhoduje.
Kompetence komunikativní:
- žák formuluje a vyjadřuje své myšleny a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ústně i písemně,
- žák naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje,
- žák se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory,
- žák rozumí různým typům textů a záznamů,
- žák využívá informačních a komunikačních prostředků.
Kompetence sociální a personální:
- žák účinně spolupracuje ve skupině,
- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu,
- žák věcně argumentuje.
Kompetence občanské:
- žák respektuje přesvědčení druhých lidí,
- žák chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví,
- žák se aktivně zapojuje do kulturního dění,
- žák má pozitivní postoj k uměleckým dílům.
Kompetence pracovní:
- žák dodržuje hygienu práce,
- žák dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou,
- žák využívá svých znalostí v běžné praxi.
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Ročník: 6.

Výstupy - Český jazyk
dokáže vymezit pojem jazyk, naučí se pracovat
s jazykovými příručkami.

Učivo
Jazyk a jeho útvary, jazyk.příručky

odliší spisovný a nespisovný jazyk.
označí hlavní a vedlejší přízvuk.

Zvuková stránka jazyka
Melodie věty
Slovní přízvuk

naučí se rozbor stavby slova, určí slova příbuzná,
rozpozná způsoby obohacování slovní zásoby.
dokáže zdůvodnit pravopis při změnách souhlásek při
odvozování

Stavba slova, slovní zásoba, pravopis
Kořen, předpona, přípona, koncovka
Slova příbuzná, střídání hlásek při odvozování

dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy, určuje
správně kategorie jednotlivých slovních druhů.
rozliší podstatná jména A, K, H, P, L
rozpozná přídavná jména tvrdá a měkká, vyhledá
v textu př.jména přivlastňovací
vytváří 2.st.př.jmen, odůvodní vzniklé skupiny
souhlásek
vyhledá v textu zájmena, určí jejich druh, dokáže je
skloňovat
rozliší druhy číslovek, dokáže je skloňovat.
dokáže v textu vyhledat slovesa, umí určit kategorie

Tvarosloví
Ohebné slovní druhy:
podstatná jména - konkrétní, abstraktní,
hromadná, pomnožná, látková
přídavná jména - druhy, skloňování,
stupňování, jmenné tvary
zájmena - druhy, skloňování
číslovky – druhy, skloňování
slovesa - kategorie

ve větě vyhledá základní skladební dvojici, rozliší
přísudek slovesný a jmenný se sponou, rozpozná
nevyjádřený podmět

Skladba
Základní větné členy
Shoda přísudku s podmětem

vysvětlí pravidlo shody přísudku s podmětem,
zdůvodní koncovky
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Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopnosti poznávání

VDO
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
OSV
Kreativita

MKV
Kulturního diference
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Učivo

Výstupy - Sloh
dokáže vyjadřovat vlastní postoje a pocity
používá a odlišuje přímou a nepřímou řeč

Vypravování

umí vyvodit charakteristické rysy popisu, sestaví
osnovu, dbá na pestrost sloves, používá přirovnání

Popis
předmětu, osoby, pracovního postupu

chápe rozdíl mezi zprávou a oznámením, umí je
vyhledat v tisku

Zpráva a oznámení

umí se orientovat v textu, dokáže zpracovat výpisky
nebo výtah z učebnice

Výpisky, výtah

osvojí si základní normy písem.vyjadřování, zvládá
jednoduchou grafickou úpravu dopisu, dokáže napsat
soukromý dopis

Dopis

Výstupy - Literární výchova
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, přednáší
zpaměti literární texty
chápe vznik bájí a mýtů, dokáže reprodukovat text a
najít hlavní myšlenku
chápe pojem pohádka a pověst, zvládá dramatizaci
jednoduché pohádky
vysvětlí pojem bajka, uvede charakteristické rysy
umí sestavit jednoduchou osnovu textu, připraví
referát o přečtené knížce, dokáže z různých zdrojů
najít další informace k probíranému učivu

Průřezová témata
OSV
Sebepoznání a sebepojetí

VDO
Občan , občanská společnost a stát

OSV
Poznávání lidí

Učivo
Poezie, próza

Průřezová témata
EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Mýty, báje,
EGS
Evropa a svět nás zajímají
bible, b a j k y
Pověsti, pohádky
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Ročník: 7.

Výstupy - Český jazyk
správně třídí slovní druhy, upevňuje vědomosti z 6.r.
tvary podstatných a přídavných jmen, zájmen,
číslovek, sloves
dovede rozpoznat příslovce, prohloubí psaní
předložek
dokáže spojovat pomocí spojek věty v souvětí
rozpozná částici a citoslovce

Učivo
Tvarosloví
Podstatná jména – odchylky tvarů částí těla
Přídavná jména
Zájmena - vztažné jenž
Slovesa – slovesný rod činný a trpný
Neohebné slovní druhy

vysvětlí pravidla psaní velkých písmen u podstat
jmen vlastních
vysvětlí pravopis v několikaslovném názvu

Pravopis
Psaní vel. písmen ve jménech vlastních

objasní pojem synonyma, homonyma, antonyma,
k domácím slovům hledá slova přejatá, vysvětlí
význam rčení
samostatně pracuje se Slovníkem spisovné češtiny a
dalšími slovníky a jazykovými příručkami

Význam slov
Význam slova, slova jednoznačná a
mnohoznačná, synonyma, antonyma,
homonyma

vysvětlí pojem odvozování, skládání, zkracování,
přejímání z cizích jazyků

Slovní zásoba
Způsoby obohacování slovní zásoby:
odvozování, skládání, zkracování, přejímání
z cizích jazyků

rozpozná větné členy, vyhledá přísudek slovesný a
jmenný, vyjmenuje sponová slovesa
umí vyjmenovat spojky souřadicí a podřadicí
seznámí se s vedlejšími větami

Skladba
Věta jednočlenná a dvojčlenná, základní a
rozvíjející větné členy, seznámení s vedlejšími
větami (bez doplňkové)

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí

VDO
Občanská společnost a škola

OSV
Kreativita
Kooperace a kopetice
EGS
Objevujeme Evropu a svět
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Výstupy - Sloh
upevňuje vědomosti z 6.r., uplatňuje dějová slovesa,
rozliší slova neutrální nebo citově zabarvená, umí
nahradit nespisovné výrazy spisovnými
pracuje s textem, vyhledává ústřední motiv v popisu
obrazu, hledá v textu odborné názvy, umí je použít
při popisu pracovního postupu
dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy
popisované osoby
chápe přímou a nepřímou charakteristiku
z textu vyvodí důležité části
shromáždí patřičné údaje a napíše vlastní životopis
dokáže formulovat žádost ústně i písemně, odliší
spisovný a nespisovný projev

Výstupy - Literární výchova
upevní vědomosti z 6. r.
rozliší lyriku a epiku, objasní pojmy sloka, verš, rým,
vyjmenuje druhy rýmu, dokáže je určit na příkladech,
vyhledá hlavní myšlenku textu, reprodukuje text,
vyhledává metafory, přirovnání a personifikaci
vyjmenuje nejznámější české i světové spisovatele,
časově zařadí a charakterizuje období na základě
dějepisných znalostí
vypráví příběh z vlastní četby, umí sestavit osnovu,

Učivo

Průřezová témata

Vypravování

OSV
Komunikace,
Kooperace a kompetice

Popis
uměleckých děl, pracovního postupu

EV
Vztah člověka k prostředí
MV
Tvorba mediálního sdělení

Charakteristika
OSV
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí

Životopis
Žádost, pozvánka

Učivo
Poezie a próza
Starověká literatura
Bible
Středověká literatura
Počátky literatury v českých zemích
Starší česká literatura
Kosmova kronika, Dalimilova kronika
Husitská literatura
Renesance a humanismus
Baroko, klasicismus
J.Á.Komenský
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Průřezová témata
OSV
Kooperace a kompetice

EGS
Evropa a svět nás zajímají
OSV
Mezilidské vztahy
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formuluje vlastní názor na přečtený text
připravuje referáty o přečtených knihách,
shromažďuje informace o autorech

Ročník: 8.

Výstupy - Český jazyk
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu,
orientuje se ve skupině slovanských jazyků, má
přehled o evropských jazycích

MV
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Učivo
Obecné výklady o českém jazyce Jazyk
národní, mateřský
Skupiny slovanských jazyků

vyhledává v textu slova přejatá, umí je nahradit
domácími, tvoří správné tvary běžně užívaných
cizích slov

Slovní zásoba a tvoření slov Obohacování
slovní zásoby
Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis

správně třídí slovní druhy
rozpozná jména slovanská a neslovanská, vyvodí
vzory, podle kterých se budou skloňovat cizí vlastní
jména

Tvarosloví
Slovní druhy, skloňování obecných jmen
přejatých, skloňování cizích vlastních jmen tvary slov

dokáže rozpoznat slovesný vid a tvořit vidové
dvojice

Slovesa-mluvnické významy, slovesný vid

rozlišuje větné členy, určuje druhy vedlejších vět v
jednoduchých souvětích
vyjmenuje významové poměry mezi hlavními větami

Skladba
Stavba věty, věta jednočlenná a dvojčlenná
Základní a rozvíjející větné členy
Souvětí - druhy vedlejších vět
Souvětí souřadné – významové poměry

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky i
příručkami
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Průřezová témata
EGS
Objevujeme Evropu a svět
OSV
Kreativita
Kooperace a kompetice

OSV
Mezilidské vztahy

MKV
Lidské vztahy

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

Výstupy - Sloh
vyhledává jazykové prostředky charakteristiky
vnitřní a vnější, přímé a nepřímé
dokáže doplnit přirovnání a rčení

Učivo
Charakteristika literárních postav

využívá své slov.zásoby k vytvoření práce na dané
téma, vyhledává básnické obrazy, používá
personifikace, metafory

Subjektivně zabarvený popis

zpracuje výklad a výtah, pracuje s citáty,
reprodukuje odborný text, vyhledá klíčová slova a
shrne hlavní myšlenku

Výklad, výtah

formuluje hlavní myšlenky textu, porovnává úvahu
s výkladem, ústně diskutuje na dané téma,
dorozumívá se kultivovaně, výstižně

Úvaha

Výstupy - Literární výchova
upevní vědomosti ze 7. r.
na ukázkách z poezie dokáže rozlišit lyriku a epiku,
vlastními slovy interpretuje smysl díla, chápe pojem
romantismus a realismus
Uvede základní literární směry a jejich významné
představitele
Charakterizuje postavy, dobu, prostředí, vztahy mezi
lidmi
Dokáže reprodukovat text, rozumí jeho smyslu

Průřezová témata
OSV
Poznávání lidí
VDO
Občanská společnost a škola
EV
Ochrana život.prostředí
EGS
Objevujeme Evropu a svět
MV
Fungování a vliv médií ve
společnosti
OSV
Mezilidské vztahy

Učivo
Osvícenství
Národní obrození
Představitelé národního obrození
Romantismus
Realismus
Literatura na přelomu 19. a 20. Století
Česká moderna a buřiči
Meziválečná literatura

Průřezová témata
MKV
Kulturní diference
EGS
Objevujeme Evropu a svět
OSV
Kooperace a kompetice
MKV
Multikulturalita
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Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Cílem předmětu anglický jazyk je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech budovat
čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou deduktivní.
Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si z textů říkadel, jednoduchých básniček a podobně sami odvodili, jak
vyjádřit jiné věty. Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura (např. časování
sloves).
Později žáci pracují ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. V souvislosti s probíraným zeměpisným a
dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používají při práci s internetem i v částech jiných
vyučovacích předmětů.
Časová dotace 3 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku,
2 hodiny týdně druhý cizí jazyk od 7. ročníku
Místo realizace je v jazykových učebnách, v multimediální učebně, učebnách IT.
V Angličtině jsou realizována tato průřezová témata:
EV - základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS - jsme Evropané, Evropa a svět
OSV - poznávání lidí, mezilidské vztahy, kooperace, komunikace
MV - tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu
MKV - lidské vztahy, mezilidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity
VDO - principy demokracie, občan, společnost, stát, formy participace
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák je veden k orientaci v textu, hledání slovní zásoby ve slovníku žák je veden ke konverzaci, k nápaditosti a tvořivosti,
- žák je motivován k učení se cizích slov,
- žák je veden k zájmu o vyhledávání rozšiřující slovní zásoby.
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Kompetence k řešení problému:
- žák navozuje modelové situace, ve kterých řeší daný problém v cizím jazyce,
- žák řeší v angličtině hádanky, křížovky, doplňovačky, osmisměrky, příp. atraktivní úkoly na PC.
Kompetence komunikativní:
- žák komunikuje s jinými žáky a s učitelem,
- žák se učí naslouchat druhému a přizpůsobit svůj projev spontánně druhému mluvčímu.
Kompetence sociální a personální:
- žák rozvíjí svou schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých.
Kompetence občanské:
- žák se učí v modelové situaci svobodně a zodpovědně rozhodovat žák se seznamuje s cizími kulturami a učí se je respektovat.
Kompetence pracovní:
- žák chápe smysl učení se cizímu jazyku ať už v rámci budoucích soukromých nebo profesních aktivit.
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
OSV
rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých
Předložky místa (on top of, between, behind,
Mezilidské vztahy
mluvčích (přímým i reprodukovaným)
in, near, next to)
dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého
Základní společenské obraty a fráze
VDO
sdělení rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a
Přivlastňovací pád
Občan, občanská společnost a stát
dokáže na ně reagovat.
Určování hodin a času
čte nahlas a foneticky správně přiměřeně
Vyjádření přání a potřeb (want, need)
EGS
jednoduché audio-orálně připravené texty.
Min. čas slovesa "být" a pravidelných
Evropa a svět nás zajímají
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává sloves Přítomný čas průběhový a prostý
odpovědi na otázky.
Rozkazovací způsob
MKV
recituje zpaměti několik říkanek.
Příslovce frekvenční, způsobová a
Kulturní diference
formuluje otázky a odpovídá na ně.
místa. Popsání každodenních zvyků a
umí sdělit základní informace o sobě, své
činností Přídavná jména
MV
rodině a bydlišti.
Vyjádření povinnosti
Tvorba multimediálního sdělení
písemně formuluje otázky a odpovědi na ně.
Vyjádření povinnosti pomocí "going
má zákl. poznatky o zemích dané jazykové oblasti
to" Zájmena neurčitá (somebody,
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Ročník: 7
Výstup
dokáže se orientovat v monologu či dialogu s
malým počtem neznámých výrazů, jejich význam
dokáže odhadnout.
dokáže postihnout hlavní smysl sdělení,
včetně důležitých detailů
rozumí přiměřeně obtížným souvislým
sdělením i konverzaci dvou a více osob.
umí vyhledat zákl. informace a hlavní
myšlenky. využívá slovníky
tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více osob
vhodně reaguje v nejběžnějších řečových
situacích umí jednoduše vyjádřit svůj názor
umí přednést krátkou zprávu či sdělení
umí napsat stručný osobní dopis
má základní poznatky o angl. mluvících zemích

Učivo
Psaní krátkých stručných dopisů a
pohlednic Žádání a poskytování osobních
informací.
Seznámení s měnami angl. mluvících
zemí Modální slovesa (can/can´t)
Popis města a instrukce k určení
směru Popsání denní rutiny, zvyků a
živ. stylu Popis lidí, charakteristika a
oblečení Vyjádření množství
Minulý a budoucí čas

Průřezová témata
OSV
Kooperace a kompetice
MV
Tvorba mediálního sdělení
EGS
Evropa a svět nás zajímají
MKV
Mezilidské
vztahy Kulturní
diference
VDO
Občan, občanská společnost a stát
EV
Základní podmínky života

Ročník: 8
Výstup
rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah
sdělení
dokáže postihnout hlavní smysl sdělení,
včetně důležitých detailů
dokáže se orientovat v monologu či dialogu s
malým počtem neznámých výrazů, jejich význam
dokáže odhadnout
čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v

Učivo
Přítomný, minulý a budoucí čas prostý a
průběhový
Modální slovesa
Stupňování přídavných jmen
Popis osoby, místa, předmětu, času a situace
Předložky místa a času
Trpný rod/ budoucí, přítomný a
minulý Nepravidelná slovesa
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Průřezová témata
EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
VDO
Formy participace občanů
v politickém životě
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Učivo

Výstup
úryvcích autentických textů, převážně informativního
charakteru.
je schopen domluvit si setkání, společný
program, nakupovat různé zboží, jízdenky,
vstupenky
umí užívat jednoduché obraty, vyjadřující svolení,
odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu, …
napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky,
dojmy, přání, atd.
vyplní běžný formulář a dotazník
má všeobecný rozhled, který přispívá k formování
vzájemného porozumění mezi zeměmi (k respektu
Ročník: 9
Výstup
rozumí souvislým projevům učitele,
monologickým i dialogickým projevům rodilých
mluvčích, pronášeným v přirozeném tempu a
obsahujícím několik neznámých výrazů snadno
odhadnutelných z kontextu.
umí formulovat otázky a odpovídat na ně,
pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v
dialogických situacích každodenního života
samostatně vede jednoduchý
dialog umí vyjadřovat vlastní
názor
reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text
souvisle hovoří na známá témata (včetně
základních reálií)
používá slovníky a jazykové příručky, pracuje
s autentickými texty (časopisy, knihy,
prospekty) umí napsat stručný životopis

Průřezová témata
OV
Kooperace a kompetice
EGS
Objevujeme Evropu a svět
MKV
Multikultural
ita Etnický
původ
MV

Učivo
Minulý, přítomný a budoucí čas prostý a
Průběhový
Předpřítomný a předminulý
čas Zájmena zvratná a
samostatná Trpný rod
Nepřímá řeč
Vedení telefonického rozhovoru
Modální slovesa (should, can, might,
shall, would)
Udávání
směru
Příslovce času
Tázací
dovětky
Příkazy a
žádosti Části
těla
Význačné osobnosti z oblasti vědy umění
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Průřezová témata
EV
Vztah člověka a prostředí
VDO
Principy demokracie
OV
Kooperace a kompetice
EGS
Jsme Evropané
MKV
Princip sociálního smíru a
solidarity
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Učivo

Výstup
orientuje se v základních zeměpisných
hospodářských, společenskopolitických, kulturních
a historických reáliích, odhaduje významy
neznámých výrazů

Průřezová témata
MV
Práce v realizačním týmu
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Vyučovací předmět: Ruský jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, seznamuje s novými skutečnostmi, přispívá k chápání těchto
nových skutečností, umožňuje poznávat život život lidí a kulturní tradice, přispívá ke snižování jazykových bariér, prohlubuje mezinárodní
porozumění a toleranci.
Další cizí jazyk – 2 hodiny týdně v 7. – 9. ročníku, výuka probíhá ve tříletém cyklu.
Místo realizace - jazyková laboratoř, jazykové učebny, učebny VT.
V Ruském jaz yce jsou r e ali z ována tato průře z ová
témata: EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme
Evropu a svět OSV - sociální rozvoj
MKV - kulturní diference, multikulturalita, etnický původ, lidské vztahy
VDO - občanská společnost a škola
MV - tvorba mediálního sdělení
EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
žák je veden k orientaci v textu, hledání slovní zásoby ve slovníku,
žák je veden ke konverzaci, k nápaditosti a tvořivosti,
žák je motivován k učení se cizích slov, je veden k zájmu o vyhledávání rozšiřující slovní
zásoby. Kompetence k řešení problému:
žák navozuje modelové situace, ve kterých řeší daný problém v cizím
jazyce. Kompetence komunikativní:
- žák komunikuje s jinými žáky a s učitelem,
žák se učí naslouchat druhému a přizpůsobit svůj projev spontánně druhému
mluvčímu. Kompetence sociální a personální:
- žák rozvíjí svou schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých.
-
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Kompetence občanské:
žák se učí v modelové situaci svobodně a zodpovědně rozhodovat žák se seznamuje s cizími kulturami a
učí se je respektovat. Kompetence pracovní:
žák chápe smysl učení se cizímu jazyku ať už v rámci budoucích soukromých
nebo profesních aktivit. Ročník: 7.
Výstup
disponuje základními poznatky o zemích
dané jazykové oblasti
komunikuje v situacích spojených s běžným životem
doma, ve škole atd.
dokáže vyjádřit hlavní smysl sdělení včetně důležitých
detailů
snaží se porozumět autentickým textům
převážně informativního charakteru používá
cizojazyčné slovníky a jazykové příručky

Učivo
Seznámení s novým cizím jazykem.
Předazbukové období
Azbuka – odlišnosti,nová písmena.
Základy čtení a psaní jednoduchých sdělení:
Pozdravy
Oslovení
Poděkování
Představování

Průřezová témata
EGS
Objevujeme Evropu a svět
OSV
Sociální rozvoj
EV
Vztah člověka k prostředí

Témata: Rodina
Škola
Číslovky
Volná reprodukce čteného nebo vyslechnutého
textu
Práce s původními materiály z rusky, mluvících zemí
i ČR

Ročník: 8.
Výstup
Rozumí základním frázím a jednoduchým větám
dokáže na ně adekvátně reagovat

Učivo
Základní informace o Rusku
Základy psaní azbukou na PC

EGS
Objevujeme Evropu a svět

komunikuje v situacích spojených s běžným životem
doma, ve škole atd.

Minulý čas sloves
Měsíce, dny v týdnu

EV
Vztah člověka k prostředí
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umí popsat osobu, místo a situaci
napíše jednoduchá sdělení
dokáže vyjádřit hlavní smysl sdělení včetně důležitých
detailů
snaží se porozumět autentickým textům
převážně informativního charakteru používá
cizojazyčné slovníky a jazykové příručky

Rozvrh hodin
Zvratná slovesa Dopis
o sobě Přídavná jména
Tématické okruhy:
Co dělám ve volném čase
Vyučovací předměty Popis
osoby
Město, orientace ve městě

MKV
Multikulturalita Etnický
původ
MV
Tvorba mediálního sdělení

Ročník: 9.
Výstup
snaží se řešit situace související se získáváním
místních, časových a jiných informací
dokáže zpracovat zadané nebo volné téma s využitím
slovníku a dalších jazykových příruček
komunikuje v situacích spojených s běžným životem
doma, ve škole atd.
dokáže vyjádřit hlavní smysl sdělení včetně důležitých
detailů
snaží se porozumět autentickým textům převážně
informativního charakteru
orientuje se v základních zeměpisných,
kulturních a historických reáliích, a to i v porovnání s
reáliemi mateřské země

Učivo
Volná reprodukce čteného nebo vyslechnutého
textu
Psaní azbukou na PC
Časování sloves Budoucí
čas sloves
Skloňování podstatných a přídavných jmen Vazba –
mám, nemám

Průřezová témata
EGS
Objevujeme Evropu a svět

Tématické okruhy: Žijeme v
Evropě
Státy a hlavní města Evropy
Zaměstnání rodičů Stravování
Oblékání
Vánoce u nás a v Rusku Nakupování,
kolik stojí…

MKV
Multikulturalita Etnický
původ
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OSV
Sociální rozvoj
EV
Vztah člověka k prostředí

MV
Tvorba mediálního sdělení
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Vyučovací předmět: Německý jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu seznamuje s novými skutečnostmi, přispívá k chápání těchto skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci
žáků v rámci Evropy a světa, přispívá ke snižování jazykových bariér, seznamuje s cizojazyčnými kulturami, umožňuje poznávat život
lidí v cizojazyčných kulturách, prohlubuje mezinárodní porozumění.
Časová dotace tohoto volitelného dalšího cizího jazyka je 2 hodiny týdně v 7. až 9. ročníku.
Místo realizace jazykové učebny, jazyková laboratoř, učebny IT.
V Němčině jsou realizována tato průřezová témata:
EV - základní podmínky života, lidské aktivity
EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět
OSV - poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy
MKV - lidské vztahy, kulturní diference, multikulturalita, etnický původ
MV - tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu
VDO - principy demokracie, občan, společnost, stát, občanská společnost a škola
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák je veden k orientaci v textu, hledání slovní zásoby ve slovníku žák je veden ke konverzaci, k nápaditosti a tvořivosti,
- žák je motivován k učení se cizích slov, je veden k zájmu o vyhledávání rozšiřující slovní zásoby.
Kompetence k řešení problému:
- žák navozuje modelové situace, ve kterých řeší daný problém v cizím jazyce,
- žák řeší v němčině hádanky, křížovky, doplňovačky, osmisměrky, příp. atraktivní úkoly na PC.
Kompetence komunikativní:
- žák komunikuje s jinými žáky a s učitelem,
- žák se učí naslouchat druhému a přizpůsobit svůj projev spontánně druhému mluvčímu.
Kompetence sociální a personální:
- žák rozvíjí svou schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých.
Kompetence občanské:
- žák se učí v modelové situaci svobodně a zodpovědně rozhodovat žák se seznamuje s cizími kulturami a učí se je respektovat.
Kompetence pracovní:
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- žák chápe smysl učení se cizímu jazyku ať už v rámci budoucích soukromých nebo profesních aktivit.
Ročník: 7.

Učivo

Výstupy
Žák se seznámí s německým

Úvod do

jazykem Umí se představit

jazyka

Naučí se počítat do 1000

Představení

Chápe pojem člen určitý a neurčitý, umí 1. a 4.

Čísla

pád Umí německy vyjmenovat členy rodiny

Člen – 1. a 4.

Časuje pravidelná slovesa

pád Rodina

Průřezová témata
EV
Základní podmínky života
Lidské aktivity problémy
životního
prostředí
EGS
Evropa a svět nás
zajímá Objevujeme
Evropu a svět

Dokáže jednoduše mluvit o svém domě, bytě

Časování pravidelných sloves

Dokáže utvořit otázku

Bydl

Časuje některá nepravidelná slovesa.(sein, haben)

ení

OVS
Poznávání lidí
Komunikace
Mezilidské
vztahy
MKV
Kulturní
diference
Multikulturalita

Otáz
ka
Časování nepravidelných sloves
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Tvorba mediálního sdělení
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Ročník: 8.

Učivo

Výstupy
Umí německy pojmenovat školní potřeby

Škola

Časuje nepravidelná slovesa nehmen, essen, geben

Slovesa essen, nehmen,

Vyjmenuje dny v týdnu

geben Týden

Dokáže mluvit o svém denním programu

Denní program

Rozezná a používá slovesa s
odlučitelnými předponami

Slovesa s odlučitelnými předponami

Rozezná a časuje způsobová

Způsobová slovesa

slovesa Používá tázací zájmena,

Tázací zájmena

utvoří otázku

Průřezová témata
EV
Základní podmínky života
Lidské aktivity problémy
životního
prostředí
EGS
Evropa a svět nás
zajímá Objevujeme
Evropu a svět
OVS
Poznávání lidí
Komunikace
Mezilidské
vztahy
MKV
Kulturní
diference
Multikulturalita
MV
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
VDO
Občanská společnost a škola
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Ročník: 9.
Výstupy
Používá přivlastňovací zájmena

Učivo
Přivlastňovací zájmena

Dokáže mluvit o činnostech, které dělá ve
volném čase a o dovolené

Dovolená

Umí říct letopočet

Letopočty

Průřezová témata
EV
Základní podmínky života
Lidské aktivity problémy
životního
prostředí
EGS
Evropa a svět nás
zajímá Objevujeme
Evropu a svět

Utvoří rozkazovací způsob

Rozkazovací

Dokáže říct, kdy se narodil, kdy má narozeniny

způsob

Pojmenuje části lidského těla a jednoduché

Narozeniny

nemoci Používá 3. pád podstatných jmen

Zdraví

Vyká

3. pád podstatných

OVS
Poznávání lidí
Komunikace
Mezilidské
vztahy
MKV
Kulturní
diference
Multikulturalita

jmen Vykání

MV
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
VDO
Občanská společnost a škola
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny týdně v 6. a 7. ročníku a v 8. a 9. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně.
Výuka probíhá převážně ve třídách, v některých hodinách využíváme učebny výpočetní techniky a multimediální učebny.
Obsah předmětu je rozdělen do čtyř tematických okruhů - číslo a proměnná, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru,
nestandardní aplikační úlohy a problémy (úlohy zařazovány průběžně ).
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na osvojovaní matematických pojmů a postupů a jejich dobrému porozumění, využití matematiky
v praktických situacích, logické a kritické usuzování, rozvoj myšlení.
Výuka matematiky je úzce spjata s ostatními předměty.
V předmětu Matematika jsou realizována tato průřezová témata:
OSV - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace,
psychohygiena,
VDO - občan, občanská společnost a stát - učí žáka konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým a
ohledem na zájem celku.
EGS - Evropa a svět nás zajímá - díky slovním úlohám, grafům se u žáků podněcuje zájem o Evropu a svět a tím se jim zprostředkovává
poznání Evropy a světa jako uspořádaného celku.
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák je veden k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecněním reálných jevů,
- žák je veden k vytváření zásoby matematických nástrojů,
- žák je veden k využívání prostředků výpočetní techniky.
Kompetence k řešení problémů:
- žák se učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů,
- žák zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model,
- žák provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky.
Kompetence komunikativní:
- žák zdůvodňuje matematické postupy,
- žák komunikuje na odpovídající úrovni,
- žák vytváří hypotézy.
Kompetence sociální a personální:
- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu,
- žák se učí věcně argumentovat, učí se schopnosti sebekontroly.
Kompetence občanské:
- žák respektuje názory ostatních,
- žák si formuje charakterové rysy,
- žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace.
Kompetence pracovní:
- žák je veden k efektivitě při organizování vlastní práce,
- žák si zdokonaluje grafický projev.
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Ročník: 6.
Výstup
čte , zapisuje a porovnává přirozená
čísla zaokrouhluje přirozená čísla
čte a zapisuje číslo v desítkové soustavě
umí zobrazit přirozené číslo na číselné ose
provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti
a písemně
provádí odhady a kontrolu výpočtů

Učivo
Opakování 1.stupně:
Přirozená čísla a početní operace s nimi

užívá a rozlišuje pojmy bod, přímka,
polopřímka, úsečka
rýsuje rovnoběžky, kolmice

Základní geometrické útvary

rozlišuje základní rovinné útvary a prostorová
tělesa
umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,

Základní rovinné obrazce a prostorová tělesa

trojúhelníku čte a zapisuje desetinná čísla

Desetinná čísla
Čtení a zápis desetinného

umí zobrazit desetinné číslo na číselné ose

čísla Znázornění na číselné

porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla

ose

provádí početní operace s desetinnými
čísly vytváří odhady s danou přesností

Porovnávání
Zaokrouhlov
ání

umí vypočítat aritmetický průměr

Početní operace

převádí jednotky délky a
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Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopností
poznávání Sebepoznání a
sebepojetí Seberegulace a
sebeorganizace Kreativita
Mezilidské
vztahy
Komunikace
Morální rozvoj
VDO
Občan, občanská společnost a stát
EGS
Evropa a svět nás zajímá
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užívá pojem násobek, dělitel

Učivo
Dělitelnost přirozených čísel
Násobek, dělitel

zná znaky dělitelnosti

Znaky dělitelnosti

rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené
rozloží číslo na součin prvočísel

Prvočíslo, číslo

Výstup

určuje a užívá násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a největšího
společného dělitele řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
rozumí pojmu úhel
umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu¨
rýsuje úhly dané velikosti, umí změřit velikost úhlu
úhloměrem
užívá jednotky stupeň, minuta

složené
Společný násobek, společný dělitel

Úhel a jeho velikost
Úhel a jeho přenášení , osa
úhlu Velikost úhlu

rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
provádí početní operace s velikostmi úhlů
(ve stupních i minutách)
pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů, umí
využít jejich vlastností
umí určit, zda jsou obrazce shodné

Rozdělení úhlů
Početní operace s
úhly
Dvojice úhlů
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Výstup
sestrojuje obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti
pozná útvary osově souměrné
zná jednotky obsahu, umí je převádět
umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
využívá znalostí v praktických úlohách
charakterizuje jednotlivá tělesa ( kvádr,
krychle) umí načrtnout a narýsovat síť a z ní
těleso
vymodelovat
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném
rovnoběžném promítání

Osová souměrnost

Osově souměrné útvary
Obsah čtverce a obdélníku.
Povrch a objem krychle a
kvádru. Jednotky obsahu (
povrchu )
Obsah čtverce a obdélníku
Kvádr, krychle, sítě těles
Povrch krychle, kvádru.
Zobrazování kvádru a
krychle

vypočítá povrch krychle, kvádru
užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí

Učivo

Povrch krychle,
kvádru Jednotky
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Učivo

Výstup
zná a správně užívá základní pojmy
určuje vnitřní a vnější úhly trojúhelníka

Průřezová témata

Trojúhelník
Pojem, vnitřní a vnější úhly

rozeznává a znázorňuje různé druhy trojúhelníků
a zná jejich vlastnosti

trojúhelníku Druhy trojúhelníků

umí sestrojit těžnice, střední příčky,
výšky trojúhelníku

Těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku

sestrojuje kružnici trojúhelníku
opsanou a vepsanou

Kružnice opsaná, vepsaná
trojúhelníku Pravidelné

Ročník: 7
Výstup
rozlišuje kladné a záporné celé
číslo zobrazuje celé číslo na
číselné ose

Učivo

Opakování učiva 6.
ročníku Celá čísla
Celá čísla kladná a záporná

určuje opačné číslo k danému celému číslu
chápe pojem absolutní hodnota celého čísla i
její geometrický význam

Čísla navzájem opačná, absolutní hodnota
celého čísla

porovnává celá čísla podle

Porovnávání celých čísel

velikosti sčítá a odčítá celá čísla
násobí a dělí celá čísla
využívá znalostí o celých číslech v úlohách z praxe

Početní operace s celými

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopností
poznávání Sebepoznání a
sebepojetí Seberegulace a
sebeorganizace Kreativita
Mezilidské
vztahy
Komunikace
VDO
Občan, občanská společnost a stát
EGS
Evropa a svět nás zajímá

čísly
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čte, zapisuje a modeluje zlomkem část

Učivo
Zlomky a racionální čísla
Zlomek

celku krátí a rozšiřuje zlomky

Krácení a rozšiřování zlomků

porovnává zlomky

Porovnávání zlomků

převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
převádí smíšená čísla na zlomek a naopak

Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla

sčítá a odčítá zlomky, násobí a dělí zlomky,
upravuje složený zlomek

Operace se zlomky

rozlišuje kladné a záporné zlomky, kladná a záporná
desetinná čísla

Racionální čísla

provádí početní operace s racionálními
čísly analyzuje a řeší jednoduché
problémy, aplikuje uvedené znalosti na

Početní operace s racionálními čísly

Výstup

určuje poměr mezi danými veličinami
zvětšuje a zmenšuje danou hodnotu v
daném poměru
dělí celek na části v daném poměru

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Poměr, převrácený poměr, zmenšení a zvětšení
v daném poměru

užívá poměr a postupný poměr k řešení
úloh z praxe

Postupný poměr

pracuje s měřítky map a plánů

Měřítko plánu a

umí vyznačit bod s danými souřadnicemi v pravoúhlé
soustavě souřadnic a naopak určit souřadnice bodu
vyznačeného bodu

mapy
P

úhlá
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Učivo

Výstup
rozhoduje, zda je daná závislost přímá
či nepřímá úměrnost
sestavuje tabulky, rýsuje grafy přímé a
nepřímé úměrnosti

Přímá a nepřímá úměrnost

řeší úlohy z praxe s využitím přímé a
nepřímé úměrnosti, využívá trojčlenku a
úměru

Trojčlenka

chápe pojem 1%

Procenta
Procento

užívá základní pojmy procentového
počtu vyjádří část celku pomocí
procent
řeší slovní úlohy

Základ, procentová část, počet procent

Promile
chápe pojem
Slovní
promile
užívá znalostí při řešení úloh z praxe
odhaduje, zda jsou předložené obrazce shodné

úlohy
Jednoduché úrokování
Shodnost a středová souměrnost
Shodnost geometrických útvarů

používá věty o shodnosti trojúhelníků při
rozhodování o jejich shodnosti

Shodnost trojúhelníků

umí sestrojit trojúhelník z daných prvků

Konstrukce trojúhelníka
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Výstup
sestrojuje obraz rovinného útvaru ve
středové souměrnosti
pozná útvary středově souměrné
umí rozlišovat čtyřúhelníky

Učivo
Středová souměrnost
Středově souměrné útvary
Čtyřúhelníky a hranoly
Čtyřúhelníky

rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná
jejich vlastnosti

Rovnoběžníky a jejich vlastnosti

umí sestrojit rovnoběžník

Konstrukce rovnoběžníku

odhaduje a určuje obvod a obsah
rovnoběžníku a trojúhelníku

Obvod a obsah rovnoběžníku
Obsah trojúhelníku

rozpozná a pojmenuje lichoběžník
umí sestrojit lichoběžník
odhaduje a určuje obvod a obsah lichoběžníku
aplikuje uvedené znalosti v úlohách z

Lichoběžník
Konstrukce lichoběžníka
Obvod a obsah lichoběžníka

praxe rozezná a pojmenuje hranol

Hranol

načrtne a narýsuje síť hranolu

Síť hranolu

odhaduje a určuje povrch a objem hranolu
uplatňuje poznatky při řešení praktických problémů

Povrch a objem hranolu
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Ročník: 8
Výstup

odhaduje druhou mocninu
určuje druhou mocninu výpočtem, pomocí tabulek a
kalkulačky
odhaduje druhou odmocninu
určuje druhou odmocninu pomocí tabulek a
kalkulačky
užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech
chápe pojem reálné číslo

Učivo
Opakování učiva 7.ročníku.
Druhá mocnina a
odmocnina. Druhá mocnina a
její určování

Druhá odmocnina a její určování

umí rozlišit odvěsny a přeponu

Pythagorova věta
Pravoúhlý trojúhelník

zná Pythagorovu větu

Pythagorova věta

využívá poznatků při výpočtu délek stran
v pravoúhlého trojúhelníku

Výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku

umí využít poznatky ve slovních úlohách

Užití Pythagorovy věty
Výrazy
Číselné výrazy

určí hodnotu číselného výrazu
dosazuje do výrazu s proměnnými
umí vyjádřit daný výraz slovně
zapisuje situaci danou slovním vyjádřením pomocí
výrazů

Výrazy s
proměnnou
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OSV
Rozvoj schopností
poznávání Sebepoznání a
sebepojetí Seberegulace a
sebeorganizace Kreativita
Mezilidské
vztahy
Komunikace
VDO
Občan, občanská společnost a stát
EGS
Evropa a svět nás zajímá
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Výstup
určuje a zapisuje mocniny

Učivo
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem

provádí početní operace s mocninami

Početní operace s mocninami s přirozeným
Exponentem

zapisuje čísla v desítkové soustavě s
užitím mocnin o základu 10

Zápis čísla v desítkové soustavě pomocí
mocnin deseti
Mnohočleny
Mnohočlen

chápe pojem jednočlen, dvojčlen, trojčlen,
mnohočlen, člen mnohočlenu
sčítá a odčítá mnohočleny

Sčítání a odčítání mnohočlenů

násobí mnohočleny

Násobení mnohočlenů

užívá vzorce

Vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu
Vzorec pro rozdíl druhých mocnin

upravuje mnohočleny na součin
vytýkáním a pomocí vzorců

jednočlenů Rozklad mnohočlenu na součin

užívá a zapisuje vztah rovnosti
řeší lineární rovnice s jednou neznámou,
provádí zkoušku dosazením
využívá lineární rovnice s jednou neznámou při
řešení
úloh z praxe
umí vypočítat po dosazení do vzorce zbývající
nezná- mou

Lineární rovnice
Rovnost
Lineární rovnice
Ekvivalentní úpravy
rovnic
Řešení slovních úloh pomocí lineárních
rovnic s jednou neznámou
Výpočet neznámé ze vzorce
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Výstup

Učivo
Kruh, kružnice, válec
Kruh, kružnice

určí vzájemnou polohu přímky a kružnice

Vzájemná poloha přímky a

umí popsat vzájemnou polohu dvou

kružnice Vzájemná poloha dvou

kružnic

kružnic¨ Thaletova věta

používá Thaletovu větu při konstrukci
pravoúhlého trojúhelníka
sestrojuje tečny z bodu ke kružnici
vypočítává délku kružnice, obvod a obsah kruhu
charakterizuje válec
umí načrtnout a narýsovat síť válce
určuje povrch a objem válce
aplikuje uvedené postupy v
jednoduchých úlohách z praxe
sestrojuje jednoduché konstrukce
rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti
využívá poznatků ( výška, těžnice, Thaletova
kružnice,...) v konstrukčních úlohách

Délka kružnice, obvod
kruhu Obsah kruhu
Válec a jeho síť
Povrch a objem válce
Konstrukční úlohy
Jednoduché konstrukce
Množiny všech bodů dané vlastnosti
Konstrukce
trojúhelníků
Konstrukce
čtyřúhelníků
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Ročník: 9
Výstup

Učivo
Opakování učiva 8.ročníku.
Soustavy dvou lineárních rovnic o
dvou neznámých
Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými

řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými metodou sčítací a dosazovací

Dosazovací, sčítací metoda

využívá lineární rovnice s jednou neznámou a
soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými při
řešení úloh z praxe

Slovní úlohy řešené pomocí lineárních
rovnic a soustav lineárních rovnic

chápe pojem funkce
rozhoduje, zda závislost daná grafem nebo tabulkou
je funkcí

Funkce
Pojem funkce

určuje definiční obor a obor hodnot funkce dané
tabulkou či grafem

Definiční obor funkce, obor hodnot

sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce

funkce Graf funkce

rozlišuje lineární funkci, konstantní funkci,
přímou úměrnost
sestrojuje grafy daných funkcí
řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic
dvou neznámých

Lineární funkce
Přímá úměrnost

umí sestrojit graf nepřímé úměrnosti
užívá funkční vztahy při řešení úloh z praxe

Nepřímá úměrnost
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Rozvoj schopností
poznávání Sebepoznání a
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Učivo

Výstup
umí poznat podobné obrazce a určit poměr
podobnosti sestrojuje obrazec podobný danému
obrazci při zvoleném poměru podobnosti

Podobnost
Podobnost geometrických útvarů

užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních
a konstrukčních úlohách (dělení úsečky v daném
poměru, změna délky úsečky )

Podobnost trojúhelníků, věty o podobnosti
trojúhelníků

objevuje a také využívá podobnost v
jednoduchých úlohách z praxe
využívá měřítko při práci s plány a mapami

Užití podobnosti

umí zavést funkci sinus, kosinus a tangens pomocí
poměru stran v pravoúhlém trojúhelníku
určuje v tabulkách a pomocí kalkulačky
hodnoty goniometrických funkcí a také
obráceně k dané hodnotě goniometrické
funkce zjišťuje velikost příslušného ostrého
úhlu
využívá goniometrické funkce při řešení
pravoúhlého trojúhelníka
aplikuje postupy s výpočty pomocí
goniometrických funkcí na slovní úlohy s
praktickými náměty

Goniometrické funkce
Goniometrické funkce

Hodnoty goniometrických funkcí v tabulkách a
na kalkulačce

Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
Užití goniometrických funkcí v
praktických úlohách
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Výstup
charakterizuje jednotlivá tělesa
umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat ( kromě
koule )
vypočítá povrch a objem těles
využívá poznatků při řešení úloh z praxe
čte výsledky statistického šetření
zaznamenané tabulkou
sestavuje a zaznamenává jednoduché
tabulky a diagramy
vyhledá a vyhodnocuje jednoduchá statistická
data v grafech
provádí, zaznamenává a vyhodnocuje jednoduchá
statistická šetření

Učivo
Jehlan, kužel, koule

Jehlan Kužel Koule

Základy statistiky
Základní statistické pojmy
Základní charakteristiky statistického souboru

Rozšiřující učivo
Závěrečné
opakování
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Obsahové, časové a organizační vymezení :
Vzdělávání v této oblasti umožní všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti.
Povinný vyučovací předmět Informatika má časovou dotaci 2 hodiny v 6. ročníku. Navazuje na předmět Informatika ve 3. – 5.ročníku a dále
může pokračovat předmětem Volitelná informatika ve vyšších ročnících. Pracuje se v počítačových učebnách na PC s Windows a s iPady pod iOS.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti IT. Seznamují se s principy programování a algoritmizace. Učí se vyhledávat si
informace na internetu, ověřovat si je a kriticky posuzovat a prezentovat ve své práci v souladu s právními normami, zejména autorským právem.
Při práci s textem jsou vedeni k dodržování typografických pravidel. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, prezentacemi a
tabulkovými procesory. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady. Pracují s výukovým softwarem a seznámí se s e-learningem. Učí
se pracovat v lokální síti, dodržovat zásady bezpečnosti. Využívají cloudová řešení pro ukládání dat. Práce s IT ovlivňuje také zdraví člověka, žáci
jsou seznámeni se zásadami ergonomie při při práci s IT prostředky.
V Informatice jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, komunikace, kooperace a
kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika
VDO - občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
MKV – kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita
EV – lidské aktivity problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba
mediálních sdělení, práce v realizačním týmu
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák je veden k plánování, organizování vlastního učení, vyhledávání a třídění informací pomocí internetu a z internetu
- žák je veden ke správnému užívání termínů, znaků a symbolů běžně užívaných v informatice
- žák je veden k propojování poznatků z oblasti matematiky, fyziky, českého jazyka a ostatních předmětů se znalostmi z informatiky
- žák je veden k poznávání nových programů, získané výsledky z jejich fungování kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro další
možné využití v jiných programech a ostatních výukových předmětech
Kompetence k řešení problémů:
- žák je veden k vnímání problémové situace vzniklé při chodu programu a fungování počítače, přemýšlí o těchto nesrovnalostech a jejich
příčinách
- žák vyhledává informace pomocí internetu či běžně užívaných programů a databází
- žák je veden k samostatnému řešení vzniklého či zadaného problému, k volbě vhodného postupu
- žák je veden k praktickému ověřování správnosti fungování aplikace či programu a tyto postupy je schopen použít v podobných situacích
- žák je veden k uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a své výsledky
Kompetence komunikativní:
- žák je veden k formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu
- žák se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty,
- žák se při komunikaci učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.).
Kompetence sociální a personální:
- při práci je žák veden ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat
časový harmonogram apod.,
- žák je přizván k hodnocení prací, učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a
taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný.
Kompetence občanské:
- žák s ohledem na svou práci respektuje přesvědčení druhých lidí
- žák je veden k projevování smyslu pro kulturu a tvořivost při tvorbě programů, různých druhů záznamů a prezentací
- žák si je vědom svých práv a povinností ve výuce informatiky i mimo ni
- žák je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost,
hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žák si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací je žák veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se může dostat prostřednictvím internetu i
jinými cestami.

137

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

Kompetence pracovní:
- žák je veden k dodržování bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou,
- žák se dokáže adaptovat na změněné i nové pracovní podmínky – například na nový hardware nebo nový či vyšší software
- žák dokáže účinně chránit své zdraví i zdraví druhých užíváním vhodné techniky, znalostí a dodržováním hygienických norem
- žák je veden k ochraně životního prostředí správnou likvidací techniky
- žák je veden k využívaní znalosti a zkušenosti získané v předmětu informatiky jako přípravu na své budoucí povolání
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Ročník: 6.
Výstupy
rozumí organizaci programů a dat v
počítači udržuje pořádek ve svých datech
chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím rozlišuje místní a síťové disky
dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor,
přejmenovat je, zkopírovat či přesunout,
případně odstranit je
chápe význam operačního systému
seznámí se s principem činnosti počítače a s
dvojkovou soustavou
seznámí se s jednotkami bit, byte, palec, pixel,
pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
je seznámen s různými druhy licencí softwaru
respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i
softwarem a postupuje poučeně v případě jejich
závady
je seznámen s ergonomií počítačového pracoviště
dokáže si přizpůsobit své pracovní prostředí
seznámí se citací zdrojů na konci svého díla
předvede a pojmenuje základní HW části
zná pojmy wifi, bluetooth, bezdrátové připojení
seznámí se s používáním a údržbou tiskárny
seznámí se s používáním skeneru a audiotechniky

Učivo
Software
Práce se soubory
Orientace ve struktuře složek,
Princip práce počítače
Operační system – Windows a iOS
Jednotky informatiky
Číselné soustavy – Binární soustava
Záznam barvy v počítači, RGB a CMYK
Záznam obrázku v počítači
Autorské právo a licence
Citace zdrojů
Legální stahování hudby, filmů
Bezpečnost na internet
Antivirové programy
Hygiena práce u PC

Hardware
Internet věcí
Chytrá domácnost
Smart City
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MKV
Kulturní diference Lidské vztahy
Kultikulturalita
OSV
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Rozvoj schopností poznávat
Seberegulace a sebeorganizace

OSV
Hodnoty, postoje, praktická etika
VDO
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola OSV
Psychohygiena EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
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Vytváří grafiku v bitmapovém a vektorovém editoru
Vytváří jednoduché animace

Počítačová grafika a animace
Psaní všemi deseti

Vytváří textové dokumenty a prezentace s
obrázky, tabulkami, grafy
uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

Typografie
Psaní symbolů, rovnic a vzorců
Psaní článků a referátů
Práce s tabulkou a grafem
Psaní do sloupců

prezentuje na uživatelské úrovni informace v
textové, grafické a multimediální formě

Vytváření plakátů a infografiky
Tvorba prezentace, hypertextové odkazy
Zásady prezentování

Seznámí se s principy počítačových sítí
ověřuje věrohodnost informací a informačních
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou
návaznost,

Školní síť, sítě LAN
Internet jako celosvětová počítačová síť a jeho
historie vzniku
Vyhledávání na internet
“Fake news”
Wikipedie a další internetové encyklopedie
Elektronická pošta
Spam a hoax
Netiketa
Mapy
Jízdní řády
E-learning, výukové aplikace

MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
EGS
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
OSV
Poznávání lidí Komunikace
Kooperace a kompetice

vytváří jednoduché programy podle algoritmů
využívá při tom cyklus, podmínku

Algoritmy
Kódování
KODU, Scratch

OSV Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

pracuje s tabletem iPad

Ovládání iPad a psaní textu na něm
Prohlížeč Safari
iMovie a další aplikace

při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
seznamuje se s různými druhy elektronické
komunikace
používá elektronickou poštu seznámí se s
cloudovými službami
využívá e-learning a vzdělávací webové portály
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. -9. ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k získání
orientace v historickém čase, rozvíjení vlastního historického vědomí, pochopení souvislostí dějepisných událostí a procesů, utváření pozitivního
hodnotového systému.
V Dějepise jsou realizována tato průřezová témata:
OSV - komunikace, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti,
VDO – občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
MKV - multikulturalita, lidské vztahy, kulturní diference, etnický původ
EV – vztah člověka k prostředí
MV – fungování a vliv médií ve společnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák vyhledává a třídí informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií,
- žák si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy, na základě pro-pojení poznatků do širších celků.
Kompetence k řešení problémů:
- žák vnímá společenské problémy v jejich vývoji,
- žák objevuje paralely s historií při řešení problémů,
- žák má schopnost obhájit svá rozhodnutí.
Kompetence občanské:
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- žák se seznamuje s kulturními tradicemi a cítit potřebu je chránit,
- žák nachází nenásilné cesty k řešení problémů,
- žák projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost.
Kompetence pracovní:
- žák se učí využít získaných znalostí v běžné praxi,
- žák rozvíjí své myšlení a nachází nová řešení.
Kompetence komunikativní:
- žák souvisle formuluje své názory na společenské dění,
- žák se snaží pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím,
- žák využívá komunikační a informační prostředky pro kvalitní komunikaci s okolím.
Kompetence sociální:
- žák se učí diskutovat,
- žák se učí chápat potřebu efektivně spolupracovat s ostatními při řešení daného problému.

Ročník: 6.
Výstupy
osvojí si práci na časové přímce
uvede příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků
vysvětlí příklady zdrojů informací o
minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto
zdroje objasní život pravěkých sběračů a
lovců
vysvětlí význam zemědělství a zpracování kovů pro
lidskou společnost
uvede příklady archeologických kultur na
našem území
objasní souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních států
seznámí se s nejvýznamnějšími typy památek

Učivo

Člověk v dějinách
Historický prostor a čas
Historické prameny
Význam zkoumání
dějin

Počátky lidské společnosti
Člověk a lidská společnost v pravěku

Nejstarší starověké civilizace a jejich
kulturní odkaz
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OSV
Komunikace
Mezilidské vztahy
Kooperace a
kompetice
Řešení problémů rozhodovací
dovednosti

EV
Vztah člověka k prostředí
VDO
Občanská společnost a
škola VDO
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vysvětlí podstatu antické demokracie a porovná
formy vlády

Ročník: 7

Střední Evropa a její styky s antickým
Středomořím

Výstupy
popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových
etnik, christianizace a vzniku nových států.

Učivo
Křesťanství a raněstředověká Evropa
Nový etnický obraz Evropy
Utváření států ve východoevropském
a západoevropském kulturním okruhu

porovná základní rysy západoevropské,
byzantskoslovanské a islámské kulturní oblasti.

Islám a islámské říše ovlivňující Evropu

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj
českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech.

První státní útvary na našem území
Český stát v době knížecí

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí.

Křesťanství, papežství, císařství, křížové
výpravy

EV
Vztah člověka k prostředí

Struktura středověké společnosti – románské a
gotické umění a vzdělanost
Vrcholný středověk
Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a
jejich význam

EGS
Jsme
Evropané
MKV
Lidské vztahy
Kulturní
diference

ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury.
učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální
a kulturní.
seznámí se s rozmachem českého státu a
jeho významem ve střední Evropě.

Český stát za vlády posledních Přemyslovců
Nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
Kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách

145

Průřezová témata

EGS
Objevujeme Evropu a svět
MKV
Multikulturalita

EV
Vztah člověka k prostředí
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vyústily v českou reformaci.
vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život.
uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského
soustátí.
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka,
nové myšlenky žádající reformu církve, reakce
církve.
poznává důvody a význam objevných plaveb a
důsledky pronikání evropských civilizací do
nově objevených zemí.

MKV
Lidské vztahy
Pozdní
středověk Doba
poděbradská
Doba
jagellonská
Raný novověk
Renesance, humanismus, reformace a jejich
šíření Evropu
Zámořské objevy a počátky dobývání světa

učí se chápat postavení českých zemí v
habsburské monarchii i v podmínkách Evropy –
rozdělení na katolický a reformační blok.

Český stát a velmoci v 15. – 17. století
Počátky absolutních monarchií
Český stát v předbělohorských poměrech

objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

Třicetiletá válka
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VDO
Občan, občanská společnost a stát
MKV
Kulturní diference
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Ročník: 8
Výstupy
na příkladech evropských dějin
objasňuje absolutismus, konstituční
monarchie a parlamentarismus.

Učivo
Období od 2. pol. 17. stol.do konce 18. stol.
Český stát v 18. stol.

učí se rozpoznávat projevy barokní kultury a chápe
význam osvícenství jako významného
myšlenkového předělu, který ovlivnil politický
vývoj u nás v Evropě i na americkém kontinentu.

Barokní kultura a osvícenství

interpretuje události francouzské revoluce
a napoleonských válek.
objasňuje některé ekonomické, sociální, politické a
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás.
popisuje jednotlivé fáze utváření novodobého
českého národa.

České země za vlády Marie Terezie a Josefa
II. Modernizace společnosti.
Velká francouzská revoluce a
napoleonské období
národní hnutí velkých a malých národů

vysvětlí rozdílné tempo modernizace, ilustruje
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií.

Revoluce 19. století
Politické proudy, ústava, politické strany,
občanská práva
Kulturní různorodost doby
Konflikty mezi velmocemi, kolonializmus

na příkladech popisuje zneužití techniky ve
světových
válkách

Moderní doba
První světová
válka

analyzuje základní politické proudy
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Průřezová témata
VDO
Občan, občanská společnost a
stát EV
Vztah člověka k prostředí
EGS
Objevujeme Evropu a svět
VDO
Občanská společnost a
škola MKV
Lidské
vztahy
Etnický
původ
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Ročník: 9

Učivo

Výstupy
orientuje se v 1.pol. 20.stol. jako období dvou světových
válek
vysvětlí jednotlivé totalitní systémy
na příkladech vysvětlí antisemitismus, rasismus
a jejich nehumánnost
seznámí se s postavením ČSR v
evropských souvislostech
uvědomí si možnost různé interpretace historických
faktů učí se chápat vznik a problémy existence
bipolárního světa, příklady střetávání obou bloků
vysvětlí důvody euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
chápe postavení rozvojových zemí
ujasní si začlenění ČR do integračního procesu (vstup
do EU)
chápe postavení rozvojových zemí
snaží se orientovat v problémech současného světa

Moderní doba
Mezinárodně politická a hospodářská situace
v pol.20. a 30. letech,
totalitní systémy – důsledky pro svět a
ČSR Druhá světová válka, domácí a
zahraniční odboj, holocaust, důsledky
války
Rozdělený a integrující svět
Studená válka, vojenské bloky, soupeření
mezi velmocemi
Situace v zemích východního bloku
ČSR od únorového převratu do r.1989

Vznik České republiky
Rozpad koloniálního systému
Problémy současnosti
Věda, technika a vzdělání, sport, volný čas
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Průřezová témata
VDO
Občan, občanská společnost a
stát VDO
Formy participace občanů
v politickém životě
OSV
Mezilidské
vztahy MKV
Lidské
vztahy
Etnický
původ EGS
Objevujeme Evropu a svět
EGS
Evropa a svět nás zajímá
VDO
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování EGS
Jsme
Evropané
MV
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Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Obsahové, časové a organizační vymezení:
postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, orientace ve významných okolnostech společenského života, utváření vztahů žáků
ke skutečnosti,
 formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života,
 formování vědomí odpovědnosti za vlastní život, vedení k sebepoznávání.
Časová dotace předmětu Výchova k občanství je v 6. – 9. ročníku 1 vyučovací hodina týdně.


Vyučovacím předmětem občanská výchova prolínají průřezová témata:
OSV - rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, komunikace, hodnoty, postoje, praktická etika
VDO – občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě,
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
MKV – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity
EV – ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka prostředí
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák si vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti,
- žák získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozuje z nich závěry.
Kompetence k řešení problémů:
- žák tvořivě přistupuje k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení,
- žák umí kriticky myslet a je schopen hájit svá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní:
- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně,
- žák umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje,
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- žák komunikuje na odpovídající úrovni,
- žák umí využívat ke komunikaci vhodné technologie.
Kompetence sociální a personální:
- žák umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchat a pomáhat,
- žák upevňuje dobré mezilidské vztahy,
- žák umí hodnotit svoji práci i práci ostatních.
Kompetence občanské:
- žák zná obecné morální zákony a dodržuje je,
- žák respektuje názory ostatních,
- žák si formuje volní a charakterové rysy,
- žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace.
Kompetence pracovní:
- žák je veden k efektivitě při organizování vlastní práce.
Ročník: 6.
Výstupy
objasní pojem domov, rodina, zásady zdravého
bydlení a soužití generací, vývoj člověka v
hlavních etapách života
popíše způsoby náhradní rodinné péče

Učivo

OSV
Hodnoty, postoje, pracovní etika

Rodinný život

poskytne informace o obci, škole, zajímá se o
kulturní a veřejný život obce
uvede významné rodáky a místní pověsti

Život v obci

chová se šetrně ke kulturním památkám a
přírodním objektům, zdůvodní nepřijatelnost
vandalismu

Významná místa naší země

posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s lidskými
obyčeji

Průřezová témata

Vlastenectví
Kulturní tradice
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zajímá se o státní svátky
zhodnotí význam vzájemné solidarity mezi lidmi,
vyjádří, jak může v případě potřeby pomáhat lidem
v nouzi, uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace, řeší případné neshody nebo konflikty
s druhými lidmi nenásilným způsobem
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a
objasní způsoby zacházení s penězi a se svým
svěřeným majetkem
vysvětlí hlavní zdroj příjmů a výdajů průměrné
rodiny, vysvětlí přirozené a sociální rozdíly
mezi lidmi
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek
využívá poznatky o zdraví k podpoře vlastního
životního stylu
zná signály CO a telefonní čísla tísňového volání.
rozpozná návykové látky
uplatňuje osvojené způsoby odmítání
návykových látek
vyjmenuje nejbližší krizová centra a
možnosti vyhledání pomoci v krizových
situacích

Lidská setkání

OSV
Rozvoj schopností
poznávání VDO
Občanská společnost a
škola MKV
Lidské vztahy

Hospodaření domácnosti

Výchova ke zdraví
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MV
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
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Ročník: 7
Učivo

Výstup
Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a
způsoby jejich používání
Učí se respektovat kulturní zvláštnosti i
odlišné názory, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
Rozpozná projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u druhých
lidí

Naše vlast
Národ, národnostní menšiny,
kulturní hodnoty

Majetek a vlastnictví
Přírodní bohatství a jeho ochrana

Uvede některé globální problémy současnosti,
vytváří
si na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny
i možné důsledky pro život lidstva

Právní základy státu

Seznámí se s ochranou člověka za mimořádných situací
– vysvětlí rizika a příčiny vzniku požárů,
charakterizuje zásady protipožární prevence, seznámí
se s metodami hašení požárů, první pomoci a
odpovídajícími způsoby reagování v případě požáru.

OSV - osobnostní rozvoj
OSV - sociální rozvoj
OSV - osobnostní

Zásady lidského soužití,
morálka a mravnost, svoboda

Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
uvede
jejich příklady.

Pozná nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky, rozlišuje jednotlivé
složky státní moci ČR, jejich orgány a instituce
Vyloží smysl voleb v demokratických státech. Posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod,
práva dítěte

Průřezová témata

Volby do zastupitelstev
ČR Lidská práva

Výchova ke zdraví – požáry a
ochrana před elektrickým
proudem
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rozvoj,
VDO - občan, občanská
společnost a stát, MuVlidské vztahy

EV - lidské aktivity a
životní prostředí, vztah
člověka k prostředí
VDO - principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
VDO - formy participace
občanů
MeV , VDO občan, občanská
společnost, stát

Ročník: 8
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Učivo

Výstupy
Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních i společenských cílů, rozlišuje projevy
záporných vlastností u sebe i u druhých lidí, pokouší
se vhodně korigovat své jednání a chování. Uvede
příklady pozitivních hodnot a smyslu života.

Člověk jako jedinec podobnost a odlišnost lidí

Stanoví pozitivní hodnoty člověka při výběru
kamaráda, přítele, partnera. Objasní základní projevy
chování, jednání a prožívání, postupy sebehodnocení.
Učí se rozvíjet správnou sebedůvěru. Využívá
kompenzační a relaxační techniky k překonání
psychické únavy a stresu. Rozpozná projevy šikany.

Vnitřní svět člověka

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých životních situacích. Objasní význam manželství
a rodičovství. Dokáže v případě potřeby přiměřeně
pomoci lidem v nouzi. Kriticky přistupuje k mediálním
informacím. Vyjádří svůj názor k působení reklamy na
veřejné mínění a chování lidí.
Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod.
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství. Dodržuje
právní ustanovení, která se na něj vztahují, a
uvědomuje si rizika jejich porušování.
Rozlišuje úkoly orgánů právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů. Rozpozná protiprávní
jednání, rozliší přestupek a trestný čin.

Člověk ve společnosti - vztahy
mezi lidmi

Stát a právo - právní základy státu

Právní řád ČR

Protiprávní jednání
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Průřezová témata
OSV - osobnostní rozvoj,
EV - lidské aktivity a životní
prostředí

OSV - sociální rozvoj

MeV - kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve
společnosti, tvorba mediálních
sdělení, OSV - sociální rozvoj,
morální rozvoj
VDO - občan, občanská
společnost a stát, formy
participace občanů v
politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády
MuV - lidské vztahy
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Charakterizuje antropogenní události a havárie,
rozpozná rizika duševního a fyzického násilí, a
aplikuje v praxi zásady bezpečného chování při těchto
mimořádných událostech.

Ochrana za mimořádných událostí

Ročník: 9

Učivo

Výstupy
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
uvede jejich příklady, popíše a objasní vlastní
zacházení s penězi a se svým i svěřeným
majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s
penězi.
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
občanům nabízejí
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu
a do kterých oblastí stát směruje své výdaje
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a
služeb na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu
zajímá se o problémy nezaměstnanosti a
způsobech jejich řešení, získá informace o volbě
povolání.

Stát a hospodářství
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Průřezová témata

OSV
Rozvoj schopností poznávání
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rozpoznává nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovnává jejich znaky
rozlišuje úkoly jednotlivých složek státní moci
ČR.
popíše smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech.

objasní význam ochrany lidských práv a
svobod.
rozlišuje projevy vlastenectví od nacionalismu
popíše potřebu tolerance ve společnosti.

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů
uvede některé významné mezinárodní organizace a
společenství, k nimž patří ČR
popíše výhody spolupráce mezi státy.
uvede globální problémy současnosti, objasní
souvislosti globálních i lokálních problémů,
uvede příklady.

Stát a právo - principy demokracie

VDO
Formy participace
občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako
formy vlády způsobu
rozhodování
VDO
Občan, občanská společnost a
stát, MKV
Etnický původ
Principy sociálního
smíru a solidarity
Lidské vztahy

Diskriminace

Mezinárodní vztahy
EGS
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a
svět
Globální problémy lidstva

Člověk ve společnosti - zásady lidského soužití
rozpozná rasistické, xenofobní a
extremistické projevy chování lidí.
posoudí přínos lidí při řešení konkrétních úkolů.
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EV
Lidské aktivity a problémy životní
prostředí
Vztah člověka k prostředí
MKV
Princip sociálního smíru a
solidarity MV
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti
Tvorba mediálních sdělení
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. a v 9. ročníku jednu hodinu týdně a v 7. a 8. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá
v odborné učebně fyziky či v kmenových třídách, v některých hodinách využíváme multimediální učebnu a počítačovou učebnu.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
 směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
 vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, vede k vytváření a ověřování
hypotéz, učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a
odborné terminologie, podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů
v souladu s platnou legislativou. Řád učebny fyziky je nedílným vybavením učebny a dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i
vyučujícího závazné.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda
chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch)
zeměpis: vesmír, magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava.
Ve fyzice jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností a poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty,
postoje, praktická etika
VDO – občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát
EGS – Evropa a svět nás zajímá
EV - základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
MV – kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák je veden k vyhledávání, třídění a propojování informací,
- žák je veden k používání odborné terminologie,
- žák je veden k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací,
- žák je veden k nalézání souvislostí mezi získanými daty.
Kompetence k řešení problémů:
- žák dostává takové úlohy, při kterých se učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a
zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat.
Kompetence komunikativní:
- žák je prací ve skupinách veden k vzájemné komunikaci mezi sebou, respektování názorů druhých, na diskusi,
- žák je veden k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě.
Kompetence sociální a personální:
- využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů.
Kompetence občanské:
- žák je veden k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů,
- žák je veden k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb).
Kompetence pracovní:
- žák je veden k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními.
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Ročník: 6.

Učivo

Výstup

částic
správně používá pojem atom, molekula, iont
má představu o tom, z čeho se skládá atom
změří sílu např. ruky, gravitační sílu Země
osvojí si základní vědomosti o gravitačním poli
zná souvislost mezi hmotností a gravitační silou
(kvantitativně)

Síla
Gravitační síla, gravitační pole
Výpočet gravitační síly
Elektrické vlastnosti látek

chápe pojem elektrická síla i elektrické pole, na
jednoduchých pokusech ji dokáže demonstrovat.
popíše elektrování těles při vzájemném dotyku a na
Magnetické vlastnosti látek
jednoduchých pokusech ukáže vzájemné působení
zelektrovaných těles přitažlivými a odpudivými silami
experimentálně určí póly tyčového magnetu
popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho
Měření fyzikálních veličiny
použití (kompas)
Délka a objem
Hmotnost
Hustota
změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem,
objem tělesa odměrným válcem a hmotnost tělesa na
vahách
vzájemně převádí běžně používané jednotky téže
veličiny
určí hustotu látky výpočtem
Čas
zjistí hustotu látky v tabulkách
vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty
látky, ze které je těleso
změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na
Teplota
ciferníku hodin, převádí údaje o čase v různých
jednotkách
změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot
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EV
Základní podmínky života
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Výstup
zná planety sluneční soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
objasní pohyb planet Země kolem Slunce a pohyb
Měsíce kolem Země
osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném
tělese a jejím postavení ve vesmíru
zná rozdíl mezi planetou a hvězdou

Učivo
Vesmír
Sluneční soustava
Země ve vesmíru
Měsíc
Hvězdy
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Ročník: 7

Učivo

Výstupy
změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační
síly působící na těleso a určí experimentálně těžiště
tělesa
využívá Newtonových zákonů pro objasňování a
předvídání změn pohybu v běžných situacích i při
řešení jednoduchých problémů a úloh
rozhodne, zda je páka otáčivá kolem pevné osy
v rovnovážné poloze
experimentem nebo výpočtem určí sílu nebo rameno
síly tak, aby se páka dostala do rovnovážné polohy
uvede příklady užití páky v praxi a objasní výhodnost
použití páky v daném případě
seznámí se s pevnou a volnou kladkou a příklady
využití v praxi

Klid a pohyb tělesa
Popis pohybu – trajektorie, dráha, čas
Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
Rychlost rovnoměrného pohybu
Dráha rovnoměrného pohybu
Průměrná rychlost

Síly
Znázornění síly
Skládání sil stejného a opačného směru
Rovnováha sil
Těžiště

Newtonovy zákony

Rovnováha na páce a pevné kladce
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řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
kreativita
kooperace a kompetice
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předpoví, jak se změní deformační účinky síly při
změně velikosti síly nebo obsahu plochy, na kterou
působí
porovná tlaky, vyvolané různými silami
určí tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou
plochu, navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit
nebo zmenšit tlak

Deformační účinky síly

v jednoduchém případě změří třecí sílu
porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé
tlakové síle, drsnosti ploch nebo obsahu stykových
ploch
uvede příklady působení klidové třecí síly
objasní působení klidové třecí síly při chůzi člověka
nebo při jízdě autem
rozhodne, zda v dané situaci je tření užitečné nebo
škodlivé a navrhne způsob jeho zvětšení či zmenšení

Třecí síla
Ovlivňování třecí síly v praxi
Smykové tření

předvede pokus nebo popíše jev, který ukazuje, že při
stlačení kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve všech
místech stejně
vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulického
zařízení
porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky
ve stejné hloubce dvou různých kapalin
používá vztah p=h.ρ.g při řešení konkrétních
problémů
objasní některé jevy, které souvisejí s hydrostatickým
tlakem (např. sifon, vodoznak, stavba hrází)

Mechanické vlastnosti tekutin
Pascalův zákon

určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly
působící na těleso v kapalině či plynu

Archimédův zákon

Tlaková síla a tlak
Tlak v praxi

EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

EV
Vztah člověka k prostředí

Hydraulická zařízení

Hydrostatický tlak
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znázorní síly a jejich výslednici působící na těleso
ponořené do kapaliny, předpoví, zda se bude těleso
potápět, vznášet se či plovat
pokusem prokáže existenci atmosférického tlaku
vzduchu a vysvětlí příčiny jeho existence
porovná atmosférický tlak v různých výškách,
popíše způsob měření atmosférického tlaku
na základě výsledků měření tlaku rozhodne, zda je
v nádobě přetlak nebo podtlak plynu

Ročník: 8
Výstupy
rozliší zdroj světla a osvětlené těleso
rozhodne, zda dané prostředí je čiré, průhledné,
průsvitné či neprůhledné
uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji
s rychlostí světla v jiném prostředí
využívá zákon odrazu světla při řešení úloh
seznámí se se zrcadly (rovinné, kulové) a uvede
příklady využití kulových zrcadel
rozhodne, jak se paprsek láme při průchodu dvěma
různými prostředími
pozná čočku spojnou a rozptylnou, nakreslí průchod
tří základních paprsků čočkami, uvede příklad použití
čoček
seznámí se s optickými vlastnostmi oka, vadami
zraku a jejich kompenzací

Mechanické vlastnosti plynů
Atmosférický tlak a jeho měření

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

Tlak plynu v uzavřené nádobě

Učivo
Světelné jevy
Světlo jako elektromagnetické vlnění
Zdroje světla
Rychlost světla ve vakuu a v různých
prostředích
Přímočaré šíření světla
Zákon odrazu světla
Zobrazení rovinným, dutým a vypuklým
zrcadlem
Lom světla
Čočky
Lupa
Optické vlastnosti oka
Rozklad bílého světla, spektrum
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EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
VDO
Občan, občanská společnost a stát
MV
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná práci
určí v jednoduchých případech práci
předvede vykonání práce o velikosti přibližně 1 J
porovná práci vykonanou při zvedání tělesa kladkou
a jednoduchým kladkostrojem
určí výkon z práce a času, při rovnoměrném pohybu
tělesa určí výkon užitím vztahu P = F.v

Energie, teplo
Práce, práce na kladce
Výkon
Účinnost

v jednoduchých případech určí změnu pohybové
resp. polohové energie tělesa z vykonané práce,
porovná pohybové energie těles pomocí hmotnosti a
rychlosti těles
popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové
energie tělesa např. při vyhození míče
uvede příklad přenosu energie a jejich využití v
praxi

Polohová a pohybová energie Přeměna
polohové a pohybové energie

charakterizuje vnitřní energii tělesa jako celkovou
pohybovou a polohovou energii částic
uvede praktické příklady změny vnitřní energie při
konání práce a při tepelné výměně
uvádí příklady z praxe na různé formy tepelné
výměny (vedením, prouděním, zářením)
chápe fyzikální význam měrné tepelné kapacity, umí
vyhledat hodnoty v tabulkách
určí v jednoduchých případech teplo přijaté a
odevzdané tělesem
používá s porozuměním vztah Q=m.c.(t2-t1)

Vnitřní energie
Změna vnitřní energie konáním práce, tepelnou
výměnou
Teplo
Měrná tepelná kapacita látek
Určení tepla přijatého nebo odevzdaného při
tepelné výměně (bez změny skupenství látek)
Tepelná výměna prouděním
Tepelné záření
Využití energie slunečního záření

uvede příklady změn skupenství a objasní, zda se při
nich teplo pohlcuje či uvolňuje
vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky na základě

Změny skupenství látek
Tání, tuhnutí látek

EGS
Evropa a svět nás zajímá
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Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
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změny uspořádání a rychlosti pohybu částic
umí vyhledat v tabulkách teplotu tání a tuhnutí ,
měrné skupenské teplo tání
popíše pokus, který prokazuje zvětšení objemu vody
při zmrznutí
objasní jev anomálie vody a zná význam tohoto jevu
pro život na Zemi
charakterizuje hlavní faktory, na nichž závisí rychlost
vypařování kapaliny a využívá těchto poznatků při
řešení problémů a úloh z praktického života
určí, za jakých podmínek dojde k varu kapaliny
umí vyhledat v tabulkách teplotu varu, rozumí pojmu
těkavé kapaliny
objasní na praktických příkladech, jak se využívá
změny teploty varu v závislosti na tlaku vzduchu
umí objasnit pojmy rosa, mlha, oblaka, déšť
sublimaci a desublimaci látky objasní na příkladech
z praxe
dovede vysvětlit, jak vzniká jinovatka
popíše základní součásti spalovacích motorů a
vysvětlí rozdíl mezi vznětovým a zážehovým
motorem
porovná škodlivost provozu různých spalovacích
motorů pro životní prostředí
rozpozná zdroje zvuku
vyslovuje podmínky šíření zvuku v různých
prostředích
vysvětlí odraz zvuku a pohlcování zvuku
posoudí možnosti vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí

Vypařování

Var

OSV
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

Kapalnění

Sublimace a desublimace

Spalovací motory

Zvukové jevy
Zdroje zvuku, šíření zvuku prostředím, rychlost
šíření zvuku
Výška tónu
Odraz zvuku
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Ročník: 9
Výstupy
ověřuje a pozoruje účinky el. pole, znázorní siločáry
elektrického pole, zná značku a jednotku el. náboje
vysvětlí elektrování těles vzájemným třením

Učivo
Elektrické pole, elektrický náboj

objasní podstatu elektrického proudu v kovových
vodičích a v elektrolytech, vysvětlí, proč izolanty
prakticky nevede proud
zná hlavní jednotku el. proudu, užívá některé díly
této jednotky (mA, µA)
umí změřit v jednoduchém el. obvodu proud
ampérmetrem
sestaví jednoduchý i rozvětvený obvod podle
schématu a nakreslí schéma daného reálného
elektrického obvodu v jednoduchých případech

Elektrický proud

chápe praktické využití tepelných účinků
elektrického proudu v praxi
je seznámen s bezpečným chováním při práci s
elektrickými přístroji a zařízeními a dodržuje
pravidla bezpečnosti práce.
charakterizuje nejdůležitější zdroje stejnosměrného
el. napětí
zná hlavní jednotku el. napětí, užívá násobky a díly
této jednotky (kV, MV, mV)
umí změřit v jednoduchém el. obvodu napětí
voltmetrem
užívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení
praktických úloh
zná hlavní jednotku el. odporu, užívá násobky této
jednotky ( kΩ, MΩ)

Průřezová témata

Elektrický obvod
OSV
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Bezpečnost práce s el. přístroji

Zdroj napětí, spotřebič, spínač
Elektrické napětí

Ohmův zákon
Elektrický odpor
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umí vypočítat el. odpor z naměřených hodnot proudu
a napětí
umí určit výsledné napětí, proud a odpor rezistorů
spojených za sebou a vedle sebe
umí spočítat spotřebu el. energie el. spotřebičů,
rozliší výkon a příkon el. spotřebičů
užívá s porozuměním vztahy W=U.I.t, P=U.I
chápe vztah mezi jednotkou joule a kWh
ví k čemu se používá elektroměr
využívá praktické poznatky o působení magnetického
pole na magnet, cívku s proudem a o vlivu změny
magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní.
dovede popsat stejnosměrný elektromotor a zná
princip jeho funkce
rozliší proud stejnosměrný od střídavého
charakterizuje střídavý proud, princip jeho vzniku
objasní podstatu transformátoru
uvádí hlavní složky soustavy výroby a přenosu
el. energie
seznámí se s štěpnou reakcí a principem jaderného
reaktoru
je informován o ochraně před radioaktivním zářením
charakterizuje el. spotřebiče a přeměny el. energie na
tepelnou a světelnou
dovede vysvětlit pojmy obnovitel. a neobnov. zdroje
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy
jejich vlastností
zapojí správně polovodičovou diodu

Elektrická práce, energie a výkon elektrického
proudu

Elektromagnetické děje
Magnetické pole, magnetické pole elektrického
proudu

Stejnosměrný elektromotor

EV
Vztah člověka k prostředí
VDO
Občanská společnost a škola
MV
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
EGS
Evropa a svět nás zajímá

Střídavý proud
Transformátor
Výroba el.
energie Jaderná
energie

Zdroje energie
Vodič, izolant, polovodič
Dioda
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Vyučovací předmět: Chemie
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Výuka probíhá v odborné pracovně chemie.
Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k poznávání přírody jako systému, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci
v praktickém životě, rozvíjení dovednosti spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat závěry a ty ústně i
písemně interpretovat, rozpoznání příčin chemických dějů, souvislostí a vztahů mezi nimi, možností ovlivňovat jejich průběh a to v souvislosti
s řešením praktických problémů, podchycení a rozvíjení zájmu o poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání
v praktických situacích, vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a dále využívat získané
poznatky, získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při
úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu
s platnou legislativou. Řád učebny chemie je nedílným vybavením učebny a dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího
závazné.
Předmět chemie je úzce spjat s předměty:
matematika: výpočet hustoty, látkového množství, výpočty z chemických rovnic
zeměpis – surovinové zdroje, chemický průmysl
přírodopis – znečištění životního prostředí, minerály a horniny, fotosyntéza a dýchání, metabolizmus látek v lidském těle
fyzika – vlastnosti látek, částicové složení látek, výpočet hustoty,
výchova ke zdraví- návykové látky, chování v situacích ohrožujících zdraví.
V Chemii jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – rozvoj schopnostní poznávání, seberegulace a sebeorganizace, komunikace, kooperace a kompetice
EV – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák vyhledává, třídí a propojuje informace,
- žák umí zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity,
- žák nalézá souvislosti mezi získanými poznatky,
- žák využívá získané informace k dalšímu vzdělávání,
- žák správně používá odbornou terminologii, chemické symboly a značky.
Kompetence k řešení problémů:
- žák využívá poznání založené na smyslovém vnímání, pojmech, teoriích a modelech,
- žák promýšlí pracovní postupy praktických cvičení,
- žák je schopen objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení,
- žák navrhuje řešení problému, vyhodnocuje získaná fakta a vyvozuje závěry,
- žák chápe vzájemné souvislosti či zákonitosti zkoumaných faktů a jevů,
- žák dokáže zobecňovat a aplikovat poznatky v různých oblastech života,
Kompetence komunikativní:
- žák ovládá přesnou a logickou argumentaci a vyjadřování,
- žák pracuje ve skupinách, komunikuje s ostatními žáky, respektuje názor druhých,
- žák stručně, přehledně i objektivně sděluje postup a výsledky svých pozorování a experimentů
- žák hodnotí výsledky své práce a dokáže přijmout kritiku.
Kompetence sociální a personální:
- žák účinně se zapojuje do kooperace a komunikace při hledání optimálního řešení problémů,
- žák při práci ve skupině získává sebedůvěru a pocit zodpovědnosti za výsledky společné práce.
Kompetence občanské:
- žák zná možnosti rozvoje a zneužití chemie pro ochranu a zachování životního prostředí,
- žák uplatňuje odpovědné chování v krizových situacích,
- žák dodržuje pravidla slušného chování.
Kompetence pracovní:
- žák optimálně plánuje a provádí soustavná pozorování a experimenty,
- žák zpracovává a vyhodnocuje získaná data,
- žák pracuje v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Ročník: 8.
Výstupy
zná a dodržuje pravidla bezpečnosti
práce v chemické pracovně
adekvátně reaguje v kritických situacích
ohrožujících zdraví
dokáže vyhledat informace a posoudit nebezpečnost
chemických látek
orientuje se v práci s laboratorním nádobím
zjišťuje vybrané vlastnosti látek
vyhledá v tabulkách hodnoty vybraných
vlastností rozliší a pojmenuje druhy směsí
správně používá pojmy koncentrovaný, zředění,
nasycený, nenasycený, složka směsi, rozpuštěná
látka a rozpouštědlo
pozoruje a objasní vliv různých podmínek na
rychlost
rozpouštění
připraví nasycený roztok
umí připravit roztok o dané koncentraci
zná princip, postup a využití metod
oddělování složek směsí
zvolí vhodný postup pro oddělování složek
směsi oddělí různé složky směsi a vypočítá
jejich koncentraci
rozliší druhy vod podle různých hledisek
chápe princip úpravy pitné a odpadní
vody charakterizuje vlastnosti a složení
vzduchu zná princip vzniku a hašení
požárů
seznámí se s důkazy částicového složení
látek popíše složení atomu, iontu, a

Učivo
Zásady bezpečné práce v chemické pracovně
První pomoc při úrazu v
pracovně Postup při požáru v
pracovně
Označení nebezpečných látek, R a S
věty Vlastnosti látek – barva,
skupenství, rozpustnost, hustota,
teplota tání a varu Změny skupenství
Čistá látka, různorodá a stejnorodá
směs Druhy různorodých a
stejnorodých směsí Koncentrace,
rozpustnost

Usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace
Voda- destilovaná, měkká, tvrdá
minerální, pitná, užitková, odpadní
Úprava pitné a odpadní
vody Vzduch – složení,
vlastnosti
Čistota ovzduší – inverze, smog,
skleníkový efekt, ozónová vrstva
Atomy, molekuly,
ionty Atomové jádro
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Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopností
poznávání Seberegulace a
sebeorganizace Komunikace
Kooperace a kompetice
MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
OSV
Rozvoj schopností
poznávání Seberegulace a
sebeorganizace Komunikace
Kooperace a kompetice
EV
Základní podmínky života
MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení

OSV
Rozvoj schopností poznávání
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dokáže vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými
částicemi odvodí vznik kationtu, aniontu a
molekuly z atomu umí zapsat pomocí chemického
vzorce jednotlivé částice
z chemického vzorce odvodí složení chemické
látky zná znění periodického zákona a princip
uspořádání prvků v PSP
používá značky a názvy vybraných chemických
prvků
orientuje se v PSP
seznámí se s vlastnostmi a významem vybraných
chemických prvků
popíše princip chemické vazby
rozumí pojmům elektronegativita a oxidační
číslo rozpozná základní druhy anorganických
sloučenin podle názvu i vzorce
umí vytvořit vzorec i název oxidů
seznámí se s vlastnostmi a využitím vybraných oxidů
rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů
pH
orientuje se na stupnici pH
umí vytvořit vzorec i název hydroxidů
seznámí se s vlastnostmi a využitím vybraných
hydroxidů
umí vytvořit vzorec i název bezkyslíkatých
a kyslíkatých kyselin
seznámí se s vlastnostmi a využitím
vybraných kyselin
uplatňuje zásady bezpečné práce s
hydroxidy a kyselinami

Protony, neutrony, elektrony
Elektronové vrstvy, valenční
elektrony Chemický vzorec

Seberegulace a
sebeorganizace Komunikace
Kooperace a kompetice

Periodický zákon
Protonové číslo, periody, skupiny
H, C, P, S, Si, halogeny (PCB, BCHL), Fe,
Al, Zn, Cu, Ag, Au, Pb, Hg

Chemická vazba, elektronový
pár, elektronegativita, oxidační
číslo Oxidy, hydroxidy,
kyseliny, soli
Názvosloví oxidů
Oxidy síry, oxidy uhlíku, oxid vápenatý,
křemičitý, železitý
Stupnice pH, indikátory
pH
Názvosloví hydroxidů
Hydroxid sodný, vápenatý,

Názvosloví kyselin
Kyselina chlorovodíková, sírová
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OSV
Rozvoj schopností
poznávání Seberegulace a
sebeorganizace Komunikace
Kooperace a kompetice

Ročník: 9.
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Výstupy
správně chápe pojem sůl a rozliší základní druhy
solí umí vytvořit vzorec i název solí
bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin
seznámí se s vlastnostmi a využitím vybraných solí

rozezná chemickou reakci od fyzikálního děje
rozumí zápisu chemické reakce pomocí
chemické rovnice
určí výchozí látky a produkty chemické reakce
přečte a zapíše chemickou rovnici
pozoruje a objasní vliv faktorů na rychlost průběhu
chemické reakce
chápe uplatnění zákona zachování hmotnosti
v chemické reakci a jeho využití při řešení
úloh dokáže upravit jednoduchou chemickou
rovnici umí vypočítat množství chemických
látek
v chemické reakci
vypočítá potřebné množství reaktantů a

Učivo
Vznik solí
Názvosloví
solí
Chlorid sodný, bromid stříbrný, síran měďnatý,
uhličitan vápenatý, uhličitan sodný,
hydrogenuhličitan sodný, dusičnany,
průmyslová hnojiva, stavební pojiva

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopností
poznávání Seberegulace a
sebeorganizace Komunikace
Kooperace a kompetice

Chemická
reakce
Chemická
rovnice
Výchozí látky (reaktanty), produkty
Zákon zachování
hmotnosti Látkové
množství
Molární hmotnost
OSV
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organických sloučenin
používá různé druhy zápisu chemických
vzorců organických sloučenin
zná základní rozdělení uhlovodíků
umí zapsat vzorce a názvy uhlovodíků C1 –
C8 seznámí se s vlastnostmi a využitím
vybraných uhlovodíků
popíše průběh zpracování ropy a uhlí
orientuje se ve využití produktů zpracování uhlí
a ropy
zná základní rozdělení derivátů uhlovodíků
umí zapsat vzorce a názvy vybraných
derivátů uhlovodíků C1 – C8
seznámí se s vlastnostmi a využitím vybraných
derivátů uhlovodíků
zná základní rozdělení přírodních látek
umí zapsat rovnici fotosyntézy a dýchání,
chápe jejich vzájemný vztah
popíše průběh zpracování přírodních látek v lidském
těle
zjistí přítomnost vybraných přírodních látek
v potravinách a jejich význam pro lidský organizmus
chápe vliv vybraných skupin chemických látek
na lidský organizmus

vyhledá informace o zdrojích a vlivu hlavních látek
znečišťujících životní prostředí
rozumí principům výroby el. energie

organických sloučenin
Alkany, alkeny, alkiny,
areny Názvosloví
uhlovodíků
Methan, propan, butan, ethin, benzen,
toluen Zpracování ropy a uhlí
Halogenové deriváty, alkoholy,
aldehydy, ketony, karboxylové
kyseliny
Názvosloví derivátů uhlovodíků
Freony, teflon, methanol, ethanol,
formaldehyd, aceton, kyselina
mravenčí, kyselina octová, vyšší
mastní kyseliny, aminokyseliny

Sacharidy, tuky, bílkoviny, nukleové
kyseliny Fotosyntéza, dýchání

Rozvoj schopností
poznávání Komunikace
Kooperace a kompetice

EV
Vztah člověk k prostředí

OSV
Rozvoj schopností
poznávání Seberegulace a
sebeorganizace Komunikace
Kooperace a kompetice
EV
Lidské aktivity a problémy životní
prostředí

Toxické látky, výbušné látky, hořlavé
látky, karcinogenní látky, pesticidy,
detergenty, léčiva, návykové látky
Vliv chemických látek na životní
prostředí Likvidace odpadu, třídění,
recyklace, spalování, ukládání
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MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
Tvorba mediálního sdělení
EV
Lidské aktivity a problémy životní
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objektivně posoudí dopad energetických zdrojů
vyhledá a vyhodnotí informace o hlavních
druzích komunálního odpadu
dokáže reagovat v případě havárie s únikem
nebezpečných látek
seznámí se s postupem vybraných chemických výrob

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Chemické výroby
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Vyučovací předmět: Přírodopis
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6. – 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu
týdně. Výuka probíhá v odborné pracovně přírodopisu.
Vzdělávání v předmětu přírodopis:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění dějům v přírodě
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností
- seznamuje žáka se stavbou, fyziologickými funkcemi a významem živých organismů
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů při pozorování přírodnin. Řád učebny přírodopisu je nedílným vybavením
učebny a dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.
Předmět přírodopis úzce souvisí s předměty:
- chemie : znečištění životního prostředí, minerály a horniny, fotosyntéza a dýchání, metabolizmus látek v lidském těle
- fyzika: světelná energie, sluch, zrak
- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, geologie, ekosystémy, ochrana přírody
- výchova ke zdraví: poruchy příjmu potravy, vznik závislosti, pohlavně přenosné nemoci, rozmnožování člověka, první pomoc, zdravotní
prevence
Vzdělávací obor přírodopis přispívá k utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí:
Kompetence k učení Žák:
- vyhledává, třídí a propojuje informace
- správně používá odbornou terminologii
- nalézá souvislosti mezi získanými poznatky
- umí zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity
- využívá získané informace k dalšímu vzdělávání
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Kompetence k řešení problémů Žák:
- využívá poznání založené na smyslovém vnímání, pojmech, teoriích a modelech
- navrhuje řešení problému, vyhodnocuje získaná fakta a vyvozuje závěry
- chápe vzájemné souvislosti či zákonitosti zkoumaných faktů a jevů
Kompetence komunikativní Žák:
- pracuje ve skupinách, komunikuje s ostatními žáky, respektuje názor druhých
- ovládá přesnou a logickou argumentaci a vyjadřování
- stručně, přehledně i objektivně sděluje postup a výsledky svých pozorování
- hodnotí výsledky své práce a dokáže přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální Žák
- účinně se zapojuje do kooperace a komunikace při hledání optimálního řešení problémů
- při práci ve skupině získává sebedůvěru a pocit zodpovědnosti za výsledky společné práce
Kompetence občanské Žák
- dodržuje pravidla slušného chování
- chápe své práva a povinnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní Žák
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s přírodninami
- optimálně plánuje a provádí pozorování a experimenty
- zpracovává a vyhodnocuje získaná data
Vzdělávacím oborem přírodopisu se prolínají tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
a) osobnostní rozvoj:
- rozvoj schopnosti poznání, řešení problémů, učení praktických dovedností
- organizace a plánování pracovního času
- vyšší nervové funkce, spánek a stres
b) sociální rozvoj:
- rozvoj otevřené a pozitivní komunikace
- upevnění sociálních dovedností pro kooperace při skupinové práci
- schopnost akceptovat názory ostatních a realisticky posuzovat názory svoje
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Multikulturní výchova
a) kulturní diference
- jedinečnost každého jedince, individuální reakce organizmu
b) etnický původ
- jednotný původ i biologická podstata současného člověka
Environmentální výchova
a) ekosystémy:
- lesní, vodní a travní ekosystémy, lidská sídla a jejich okolí
- cizokrajné ekosystémy
- vzájemné vztahy v ekosystémech, biologická rovnováha
- vzájemné vztahy člověka a životního prostředí
b) základní podmínky života:
- ochrana životního prostředí
- funkce ekosystémů a význam biodiverzity
b) lidské aktivity a problémy životního prostředí:
- vliv lidských aktivit na životní prostředí
- globální problémy lidstva
- vliv životního prostředí na zdraví člověka
Mediální výchova
a) tvorba mediálního sdělení:
- prezentace výsledků práce písemnou, verbální nebo elektronickou formou
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Ročník: 6

-

Výstup
Ovládá správný postup práce s lupou, mikroskopem a ostatními
pomůckami
Vyvozuje závěry z pozorování přírodnin
Dodržuje pravidla bezpečnosti práce při pozorování přírodnin

Učivo
Laboratorní práce
Praktické pozorování přírodnin

Zná vybrané zástupce živých organizmů v lesních,
vodních a travních ekosystémech

Zástupci hub, rostlin a živočichů v
lesních, vodních a travních
ekosystémech, jejich charakteristické
znaky, význam a postavení v
ekosystému

-

Charakterizuje probírané skupiny živých organizmů

-

Orientuje se v systému živých organizmů

-

Správně používá pojmy ekosystém, společenstvo, populace
a životní prostředí

-

Dokáže vyhodnotit vzájemné vztahy mezi organizmy
Vysvětlí na příkladech princip biologické rovnováhy

Charakteristické znaky těla hub,
lišejníků, nižších a vyšších rostlin,
prvoků, bezobratlých živočichů a
obratlovců

Průřezová témata
OSV:
Rozvoj schopností
poznávání
Seberegulace a
sebeorganizace
komunikace
kooperace a
kompetice
EV
Ekosystémy
Základní
podmínky života

Zařadí do taxonomických jednotek
Příklady společenství, populace,
životního prostředí v jednotlivých
ekosystémech
EV
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-

-

Chápe vzájemné vztahy mezi živými organizmy a neživým
prostředím
Zhodnotí význam vybraných hub, rostlin a živočichů pro člověka

Biologická rovnováha
Symbióza, parazitizmus, predace
Přizpůsobení živých organizmů
přírodním podmínkám v ekosystémech
( světlo, teplota, kyslík, voda, živiny
atd.)
Ochrana rostlin a živočichů
Jedlé a jedovaté houby
Epidemiologicky a hospodářsky
významné druhy hmyzu,
Jedovatí živočichové
Nemocná a opuštěná zvířata

Ročník: 7

-

Výstup
ovládá správný postup práce s lupou, mikroskopem a ostatními
pomůckami
pracuje s určovací literaturou
vyvozuje závěry z pozorování přírodnin
dodržuje pravidla bezpečnosti práce při pozorování přírodnin
vysvětlí rozdíly mezi umělým a přirozeným ekosystémem
zná vybrané zástupce živých organizmů v ekosystémech
lidská sídla a okolí lidských sídel
zhodnotí vzájemné vztahy vybraných živých organizmů a
člověka

Učivo
Laboratorní práce
Praktické pozorování přírodnin

Znaky a význam umělých a
přirozených ekosystémů
Zástupci hub, rostlin a živočichů v
ekosystémech lidská sídla a okolí
lidských sídel, hospodářsky významné
organizmy
Léčivé, jedovaté rostliny
Vnější a vnitřní paraziti člověka, škůdci a
původci chorob, obrana proti nim
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Průřezová témata
OSV:
Rozvoj schopností
poznávání
Seberegulace a
sebeorganizace
Komunikace
Kooperace a
kompetice
EV
Ekosystémy
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-

orientuje se v podmínkách, zeměpisném rozšíření a zástupcích
živých organizmů v cizokrajných ekosystémech

-

rozliší základní projevy živých organizmů

Klimatické podmínky, zástupci rostlin a
živočichů v ekosystémech tropické
deštné lesy, savany a stepy, pouště a
polopouště, tundry a polární oblasti,
moře a oceány
Výživa, dýchání, rozmnožování,
růst, dráždivost, přizpůsobivost,
součást ekosystému

-

popíše základní stavbu rostlinné a živočišné buňky, chápe
podstatu rozdílů mezi nimi
objasní funkci základních organel rostlinné a živočišné buňky

-

zná stavbu těla, životní projevy a význam virů a
jednobuněčných organizmů

-

popíše uspořádání rostlinného a živočišného těla u
mnohobuněčných organizmů

-

zná stavbu těla životní projevy a význam hub a lišejníků

-

orientuje se ve vnitřní i vnější stavbě rostlin
vysvětlí princip základních fyziologických procesů rostlin
uvědomuje si vzájemné vztahy jednotlivých částí těla rostlin

-

orientuje se ve vnitřní i vnější stavbě bezobratlých živočichů
vysvětlí princip základních fyziologických procesů bezobratlých
živočichů
uvědomuje si vzájemné vztahy jednotlivých částí
těla bezobratlých živočichů

-

Stavba buňky – buněčné organely
Dělení a život buňky

Viry, bakterie, kvasinky, jednobuněčné řasy
a prvoci
Buňka, pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organizmus
Plísně, houby, lišejníky
Stavba těla výtrusných a semenných
rostlin Fotosyntéza, dýchání, příjem
vody a živin, rozmnožování, vývin, růst
Stavba těla vybraných skupin bezobratlých
živočichů

175

EV
Ekosystémy
Základní
podmínky života

Ročník: 8
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Učivo

-

Výstup
ovládá správný postup práce s lupou, mikroskopem a ostatními
pomůckami
vyvozuje závěry z pozorování přírodnin
dodržuje pravidla bezpečnosti práce při pozorování přírodnin

-

orientuje se ve vnitřní i vnější stavbě obratlovců
vysvětlí princip základních fyziologických procesů obratlovců
uvědomuje si vzájemné vztahy jednotlivých částí těla obratlovců

Stavba těla vybraných skupin
obratlovců Péče o potomstvo, chování

-

popíše uspořádání lidského těla
orientuje se ve vnitřní i vnější stavbě lidského těla
vysvětlí princip základních fyziologických procesů lidského těla
uvědomuje si vzájemné vztahy jednotlivých částí lidského těla

Stavba lidského těla
Povrch těla, kostra, svalstvo, trávící
soustava, dýchací soustava, tělní
tekutiny a oběhová soustava

rozlišuje příznaky a příčiny běžných nemocí, uplatňuje
zásady prevence zdraví, objasní význam zdravého způsobu
života

Běžné nemoci, poruchy příjmu potravy,
civilizační nemoci, infekční nemoci,
epidemie, různé druhy závislostí, dopad
prostředí a životního stylu na zdraví
člověka

-

-

Laboratorní práce
Praktické pozorování přírodnin

První pomoc při silném krvácení,
poruchách vědomí, dýchání a srdeční
činnosti, ošetření zlomenin
-

aplikuje předlékařskou první pomoc
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Průřezová témata
OSV:
Rozvoj schopností
poznávání
Seberegulace a
sebeorganizace
Komunikace
Kooperace a
kompetice

OSV
Psychohygie
na MKV
Kulturní diference

EV
Vztah člověka k
prostředí
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Ročník: 9

-

Výstup
ovládá správný postup práce s lupou, mikroskopem a ostatními
pomůckami
vyvozuje závěry z pozorování přírodnin
dodržuje pravidla bezpečnosti práce při pozorování živých i
neživých přírodnin

-

vysvětlí princip základních fyziologických procesů lidského těla
uvědomuje si vzájemné vztahy jednotlivých částí lidského těla
orientuje se ve stavbě rozmnožovací soustavy
vysvětlí fyziologické procesy v rozmnožovací soustavě
objasní vznik a vývoj jedince

-

popíše stavbu planety Země
zná složení a význam Zemských sfér, rozumí jevům
vyskytujícím se v těchto sférách

-

uvede vliv podnebí na různé ekosystémy

-

charakterizuje mimořádné události způsobené přírodními jevy
a možné dopady i ochranu před nimi

Učivo
Laboratorní práce
Praktické pozorování přírodnin
Stavba lidského těla
vylučovací soustava, nervová a
hormonální soustava, smyslové orgány
Orgány rozmnožovací soustavy a
jejich funkce
Vývoj pohlavních buněk
Pohlavně přenosné
nemoci
Oplození a vývojové etapy lidského
života Zemské jádro, plášť a kůra
Litosféra, atmosféra, hydrosféra,
pedosféra, biosféra
význam vody a teploty prostředí pro život,
ochrana a využití přírodních zdrojů,
význam jednotlivých vrstev ovzduší pro
život, vlivy znečištěného ovzduší a
klimatických změn na živé organismy a
na člověka
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy – příčiny vzniku
přírodní světové katastrofy
nejčastější mimořádné přírodní
události v ČR (povodně, větrné
bouře, sněhové
kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi
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Průřezová témata
OSV:
Rozvoj schopností
poznávání
Seberegulace a
sebeorganizace
Komunikace
Kooperace a
kompetice
EV
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
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-

vysvětlí vznik, vlastnosti a význam nerostů
vysvětlí vznik, vlastnosti a význam hornin
uvede příklady a objasní důsledky vnitřních a
vnějších geologických jevů

Vznik, tvary, vlastnosti a využití nerostů
Horniny vyvřelé, usazené a přeměněné
Horninový cyklus
Geologická mapa
ČR

-

chápe princip vzniku půdy a její rozdělení na druhy a typy
orientuje se v základech teorií vzniku a vývoje života na Zemi

-

charakterizuje jednotlivé geologické éry z hlediska důležitých
událostí a významných zástupců živých organizmů

Vznik a význam půdy
Černozem, hnědozem,
podzol Jílovitá, hlinitá a
písčitá půda

-

objasní vývoj člověka od předků k člověku současného typu

Teorie vzniku a vývoje života na Zemi

-

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování z hlediska genetiky
správně používá a rozumí základním pojmům a pravidlům
genetiky
zná využití genetiky v praxi

Prahory, starohory, prvohory,

-

MKV
Etnický původ

druhohory,
třetihory, čtvrtohory
Australopithecus, Homo habilis,
Homo erectus, Homo sapiens

Hodnocení
Do celkového hodnocení se započítávají známky z písemných prací, ústního zkoušení, laboratorních a samostatných prací, referátů, seminárních
prací. Při celkovém hodnocení se berou v úvahu následující fakta: úplnost sešitu, aktivita ve vyučovacích hodinách, účast v biologických soutěžích
atd.
U písemných prací a ústního zkoušení je použito následující kritérium:
100% - 90% úspěšnost ……………. 1
89% - 75% úspěšnost ……………. 2
74% - 45% úspěšnost..…………… 3
44% - 25% úspěšnost ……………. 4
24% - 0% úspěšnost ……………..5
U hodnocení laboratorních prací, samostatných prací, referátů, seminárních prací se hodnotí:
- dodržování základních pravidel při pozorování přírodnin
- správnost a úroveň zpracování zadaných úkolů
- odvození výstupů a závěrů
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Vyučovací předmět: Zeměpis
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Zeměpis se vyučuje od 6. do 9. ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj poznání v oblasti naší Země a vesmíru, na získávání informací v obecném fyzickém zeměpisu, na schopnost
práce s mapou nástěnnou i různými typy map v atlase, na získání a třídění poznatků o jednotlivých světadílech a oceánech, jejich srovnání. Na
porovnání životní úrovně jednotlivých regionů světa, života obyvatel planety, jejich ekonomiky a na získání a třídění informací o České
republice, o místním regionu.
V Zeměpise jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – rozvoj schopnostní poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, poznání lidí, komunikace, kreativita
VDO – občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
MKV – multikulturalita
EV – ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
MV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
- žák je veden k efektnímu učení,vyhledávání a třídění informací,
- žák si vytváří komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy.
Kompetence k řešení úkolů:
- žák vyhledává samostatně informace (atlas, mapa, encyklopedie),
- žák je schopen obhájit svá rozhodnutí,
- žák je veden k argumentaci.
Kompetence komunikativní:
- žák komunikuje na odpovídající úrovni,
- žák se účinně zapojuje do diskuze,

179

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

- žák je veden k výstižnému a kultivovanému projevu,
- žák je veden k prezentaci různých textů, obrazových materiálů i svých vlastních prací.
Kompetence sociální a personální:
- žák je veden ke spolupráci ve skupině,
- žák je veden k dodržování pravidel slušného chování.
Kompetence občanské:
- žák respektují názory ostatních,
- žák si formuje morálně volní vlastnosti,
- žák chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí,
- žák chápe rasové, náboženské a ekonomické rozdíly mezi geografickými regiony,
- žák si rozvíjí sociální cítění s lidmi ve válečných ekonomicky chudých zemích.
Kompetence pracovní:
- žák si zdokonaluje grafický projev,
- žák využívá ICT pro hledání informací,
- žák je veden k dodržování obecných pravidel bezpečnosti.
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Ročník: 6.
Výstupy
objasní postavení Slunce ve vesmíru a
popíše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy charakterizuje polohu, povrch,
pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce
orientuje se na hvězdné obloze
rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky,
měsíce, meteorická tělesa, komety, Galaxie
kosmický výzkum, významní kosmonauti

Učivo
Postavení Země ve vesmíru

používá v praktických příkladech znalosti o
kulatosti planety Země
orientuje se v přírodě podle Slunce, Polárky
hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní
osy a oběhu Země kolem Slunce pro praktický
život na Zemi

Tvar a pohyby planety Země

používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený
model planety Země k demonstraci rozmístění
oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského
povrchu

Glóbus
Měřítko glóbu

používá různé druhy map, umí je orientovat,
přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek
seznámí se se znázorněním výškopisu a
polohopisu na mapách
prokáže aktivní znalost smluvených značek,
vrstevnic, výškovou a hloubkovou stupňovitost
vyhledá potřebné informace v mapách, orientuje
se v jejich obsahu a rejstřících

Průřezová témata
OSV
Komunikace

EV
Ekosystémy
OSV
Komunikace

Různé druhy plánů a map, jejich
měřítko Obsah a grafika map, barvy,
výškopis, Polohopis a vysvětlivky
(mapový klíč)
Orientace plánu a mapy vzhledem ke světovým
stranám
Přepočet vzdáleností- práce s atlasem
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EGS
Evropa a svět nás
zajímá OSV
Rozvoj schopností
poznávání MV
Tvorba mediálního
sdělení Práce v
realizačním týmu EGS
Objevujeme Evropu a svět
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používá zeměpisnou síť a s pomocí
zeměpisných souřadnic určuje na globusu
geografickou polohu jednotlivých lokalit na
Zemi
vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst
na Zemi, pochopí účel časových pásem a úlohu
hlavního a 180. poledníku pro určování času a data
na Zemi rozumí pojmům: poledník, hlavní
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná
síť,
obratníky, polární kruh, datová hranice
vysvětlí pojem krajinná sféra
orientuje se v objektech, jevech a
procesech v jednotlivých složkách
přírodní sféry
rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost
mezi jednotlivými přírodními složkami krajinné
sféry objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů

Poledníky
Rovnoběžky
Zeměpisné
souřadnice
Zeměpisná síť
Určování geografické polohy
Časová pásma

krajinná sféra Země a její složky
pevninské a oceánské tvary zemského
povrchu význam jednotlivých přírodních
složek na Zemi

posuzuje zemský povrch - reliéf jako
výsledek složitého působení endogenních a
exogenních činitelů a lidských činností
s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, podnebí,
vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné
pásy a porovnává je
pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v
místě svého bydliště
seznámí se s rozložením vody na Zemi
porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán,
záliv, průliv, průplav, moře, pohyby mořské
vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda,
jezera, bažiny, umělé vodní nádrže
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EGS
Evropa a svět nás zajímá

EV
Vztah člověka k prostředí
MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
EGS
Evropa a svět nás
zajímá OSV
Rozvoj schopností poznávání
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popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich
hospodářské využití,
rozumí pojmům: humus, eroze půdy
vysvětlí význam, využití a ochranu
půdy
seznámí se s vlivy člověka na přírodní
prostředí seznámí se s typy přírodních krajin,
jejich zeměpisným rozšířením, typickými
živočichy a hospodářským využitím
určí geografickou polohu jednotlivých
oceánů, světadílů z hlediska polohy na
zemských polokoulích
Ročník: 7.
Výstupy
provede regionalizaci určených oblastí v
jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky
daného regionu, provede porovnání jednotlivých
regionů
vyhledá a pojmenuje a charakterizuje vybrané
modelové státy, hlavní a významná města,
typické pro daný stát
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a
hospodářských činností a územní strukturu a
zvažuje souvislost s přírodními poměry
seznámí se s mezinárodními organizacemi, státním
zřízením
vyhledá na mapách nejvýznamnější
oblasti cestovního ruchu v jednotlivých
světadílech
dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se seznámí

Zeměpis světadílů a oceánů, geografická
poloha, rozloha, členitost

EV
Základní podmínky života

Učivo
Zeměpis světadílů – Amerika ,Asie

Průřezová témata
OSV
Komunikace
Rozvoj schopností
poznávání, Kreativita
Seberegulace a
sebekontrola
Komunikace
MKV

Amerika –dělení: zeměpisné,
jazykové přírodní poměry,
obyvatelstvo charakteristika
vybraných států
Eurasie-vymezení pojmu a hranice
mezi Evropou a Asií
Asie –přírodní poměry,
vymezení oblastí, obyvatelstvo
charakteristika vybraných států
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Multikulturalita MV

Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
EGS
Evropa a svět nás
zajímá Objevujeme
Evropu a svět EV
Vztah člověka k prostředí
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Ročník: 8.
Výstupy
provede regionalizaci určených oblastí Evropy,
vytýčí společné znaky regionů a jejich
porovnání zvládá orientaci na mapě určených
pojmů: pohoří, řeky, jezera, státy, města.
vyhledá a pojmenuje vybrané státy, města,
typické pro daný stát, státní zřízení
vyhledá a popíše významné oblasti cestovního
ruchu dokáže lokalizovat významné geografické
pojmy, se kterými se seznámí
zopakuje si probírané učivo, systematicky si
utřídí poznatky, a vytvoří si celkový náhled na
učivo o Evropě
používá všechny typy map (politické, hospodářské).
k vyhledání určeného úkolu
umí zapsat zeměpisný pojem do slepé
mapy vyhledává úkoly na internetu
samostatný projekt : zadaný stát
Evropy zpracuje nástěnnou formou
použitím fotodokumentace-typické
pro stát

Ročník: 9.
Výstupy
určí polohu České republiky v evropském
regionu, pomocí zeměpis. souřadnic, soused.
států, krajních bodů, dopravní polohy
porovná rozlohu České republiky s rozlohou
vybraných států světa a s rozlohou sousedních
států popíše s pomocí obecně zeměpisných a

Učivo
Zeměpis světadílů -Evropa –přírodní
podmínky: povrch, vodstvo, podnebí,
přírodní krajiny, společenské, sídelní a
hospodářské poměry
Evropská unie, jednotlivé oblasti Evropy
a rozbor přírodních a hospodářských
poměrů významných států
oblasti: Jižní, Západní, Severní, Střední
JV a Východní Evropa

Průřezová témata
MKV
Multikultural
ita OSV
Rozvoj schopností
poznávání, Komunikace
Seberegulace a
sebeorganizace Poznávání
lidí
VDO
Občan, občanská společnost a stát
EGS
Evropa a svět nás
zajímají Objevujeme
Evropu a svět

Učivo
Geografická poloha (poloha, rozloha,
členitost povrchu a přírodní poměry) České
republiky Vývoj názvu státu
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Průřezová témata
EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
EGS
Jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímá
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map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá
horopisné celky, charakterizuje podnebí,
vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
zhodnotí stav životního prostředí, vymezí v atlase
NP a CHKO a památky UNESCO a pochopí jejich
důležitost
vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách
největší a nejmenší soustředění obyvatelstva v
České republice
vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější
sídla v České republice a určí jejich lokalizační
faktory srovnává ukazatele o lidnatosti,
rozmístění, pohybu a struktuře obyvatelstva
České republiky se sousedními státy
vyhledá aktuální demografické údaje týkající se
své obce, zpracovává je, vyhodnocuje

Rozmístění obyvatelstva a sídelní
poměry České republiky

rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění
hospodářských aktivit v České republice
hospodářství České republiky charakterizuje po
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství,
doprava a spoje, služby, cestovní ruch,
zahraniční obchod
zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství
celé republiky

Rozmístění hospodářských činností České
republiky

lokalizuje na mapách jednotlivé regiony
a administrativní celky v České republice,
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství,
zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých
regionů a porovnává jejich hospodářskou funkci a

Regiony České republiky
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OSV
Rozvoj schopností
poznávání Poznávání lidí
MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
MKV
Multikulturalita

EV
Vztah člověka k prostředí
EGS
Jsme Evropané
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zjistí historii, statistické údaje vztahující se k
obci popíše a posoudí regionální zvláštnosti,
typické znaky přírody, osídlení, hospodářství a
kultury místního regionu a jejich možné
perspektivy pracuje aktivně s turistickou
mapou místního regionu

Místní region České republiky
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EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
VDO
Občan, občanská společnost a
stát EGS
Jsme Evropané
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Hudební výuka se vyučuje v 6. – 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá ve třídě nebo v odborné učebně s využitím audiovizuální techniky.
Formy a metody práce se volí podle charakteru učiva a cílů vzdělávání s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k :
vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím,
vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit, chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace,
získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti, pochopení různorodé hudební kultury různých národů a
národností, rozvoji žákovy celkové hudebnosti.
Důležitou součástí je i osobní setkávání s uměleckým dílem. Dalším cílem je vést žáky k cílenému vyhledávání informací z různých pramenů
(internet, encyklopedie, slovníky, umělecká a odborná literatura apod. ) a zaznamenané poznatky prezentovat např. formou referátů.
V Hudební výchově budou realizována tato průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, mezilidské vztahy, kreativita, komunikace,
kooperace a kompetice, hodnoty, postoje, praktická etika
VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MV – vnímání autora mediálních sdělení
MKV – lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita
EGS – Evropa a svět nás zajímají
MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení
EV – vztah člověka k prostředí
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
- žák podle individuálních hudebních schopností a dovedností dovede vyhledávat, třídit a porovnávat informace,
- žák používá obecně užívané hudební termíny,
- žák hledá souvislosti mezi získanými poznatky a využívá je v praxi,
- žák využívá vlastní zkušenosti a poznatky z jiných předmětů.
Kompetence k řešení problém:
- žák pracuje s informacemi ze všech možných zdrojů,
- žák na základě individuální hudební vyspělosti postihuje z hudebního proudu znějící skladby,
- žák hledá spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem,
- žák při zadání úkolu rozpoznává problém a hledá nejvhodnější způsob řešení,
- žák samostatně a kriticky přemýšlet.
Kompetence komunikativní:
- žák je veden k chápání hudebního umění jako jednoho ze způsobů dorozumívání,
- žák je veden při práci ve skupině k umění vyjádřit svůj názor a vhodnou formou ho obhájit,
- žák je veden k formulaci svých myšlenek a názorů výstižně, souvisle a kultivovaně.
Kompetence sociální a personální:
- žák je veden k efektivní spolupráci, k respektování názorů jiných,
- žák je veden k objektivnímu zhodnocování svojí práce i práce ostatních svých spolužáků,
- žák je veden k dodržování pravidel slušného chování.
Kompetence občanské:
- žák je veden k respektování názorů druhých,
- žák je veden k ochraně a oceňování našich kulturní tradic,
- žák je veden k oceňování a respektování kulturní tradice jiných národů,
- žák se aktivně zapojuje do kulturního dění.
Kompetence pracovní:
- žák si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem
- při samostatné práci se žák snaží koncentrovat na pracovní výkon a jeho dokončení,
- žák dodržuje dohodnutá vymezená pravidla,
- žák se aktivně zapojuje do hudebních činností.
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Ročník: 6.
Výstupy
dokáže podle svých individuálních dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně zpívat v
jednohlase, popř. dvojhlase, trojhlase
umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí
a tóninou
orientuje se v jednoduchém notovém
zápisu umí vyhledat určené takty a rytmy

rytmicky správně doprovází jednoduchou píseň na
Orffovy nástroje
má rytmické cítění a paměť
dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy,
předehry, mezihry a dohry
pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový
rytmus
umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt
podle svých individuálních schopností a
dovedností dokáže pohybem vyjádřit obsah
sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů
a
dovede je pojmenovat
rozliší skladbu vokální a instrumentální
rozliší lidovou a umělou píseň, melodram, operu
a operetu
seznámí se s obdobím baroka a
klasicismu seznámení se s vybranými
skladbami

Učivo

Vokální činnosti
Intonační cvičení = vzestupná a sestupná
řada tónů, intonace stupnic dur a moll
melodická, intervaly, terciová stavba
akordu a obraty Zpěv lidových a umělých
písní, práce
s notovým zápisem, intonace a
analýza intervalů
Říkadlo, píseň – rytmické vyjádření textu
písně Vyhledávání rytmu v zápisu písně,
Instrumentální činnosti
Rytmické hádanky, rytmická hra na tělo
Rytmické formy – pochod, polka, valčík
Analytická práce s textem, jednoduchá
písňová forma
Tvoření jednoduchých partitur pro
Orffovy nástroje
Hudebně pohybové činnosti
Pochod, polka, valčík
Hra na dirigenta a orchestr
Dramatizace písní a vánočních
koled
Poslechové činnosti
Poznávání hudebních nástrojů – rozdělení
do skupin, nástroje v lidové hudbě
Skladba vokální a instrumentální
Píseň lidová a umělá, melodram, scénická
hudba, opera, opereta, muzikál, balet,
variace
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Průřezová témata

EV
Vztah člověka k prostředí

OSV
Kreativita

OSV
Komunika
ce
Kreativita,
Kooperace a kompetice
EGS
Evropa a svět nás zajímá
MV
Kritické čtení a
vnímání mediálního
sdělení
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W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven, B.
Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich, J. S. Bach, G.
F.
Händel, Claudio

Ročník: 7
Výstupy
při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě
a rytmicky přesně
pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím
jednoduchých gest a tanečních kroků
dokáže využít získaných znalostí a
dovedností k vytvoření hudebně
dramatického vystoupení
při poslechu využívá získané zkušenosti
rozpozná hudební nástroje
zařadí skladbu do příslušného období

Učivo
Vokální činnosti
Lidové, umělé a zahraniční
písně. Homofonie/ polyfonie –
kánon Lidský hlas
Výběr písní různých období
Instrumentální a hudebně pohybové činnosti
prolínají do ostatních hudeb.
činností v průběhu šk. roku
Taktování
Taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění Polka, valčík, moderní tance
Dramatizace písní
Poslechové činnosti
Fuga, koncert, sonáta, sonátová forma,
symfonie, symfonická báseň,
duchovní a světská hudba, muzikál,
tance lidové, společenské a moderní
Výběr poslechových skladeb různých období:
A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Handel
W.A. Mozart, L. van Beethoven
B. Smetana, L. Bernstein, J. Ježek, Beatles
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Průřezová témata
MKV
Lidské
vztahy
Etnický
původ EV
OSV
Kreativita

OSV
Komunikace
EGS
Evropa a svět nás zajímá

Ročník: 8

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

Výstupy
dodržuje správné pěvecké návyky a
hlasovou hygienu
zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně
umí použít k doprovodu jednoduché nástroje
zná pojem akord
zná jednoduché kytarové
akordy rozliší durovou a
mollovou stupnici umí zazpívat
lidový dvojhlas
seznámí se s charakteristickými prvky džezové
postihuje rytmické, dynamické a vybrané změny
v hudebním proudu
rozliší základní vlastnosti tónu
sluchem rozliší melodii vzestupnou a
sestupnou umí pojmenovat vybrané hudební
formy seznámení se s vybranými skladbami
různých období a stylů

tvoří jednoduché doprovody
dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného slova
umí podle individuálních dispozic vytleskat
obtížnější rytmus

pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy

Učivo

Vokální činnosti
Dechová, intonační a rytmická
cvičení Intervaly
Rytm. výcvik s oporou hud.
Nástroje Zpěv lidových i umělých
písní Stupnice dur, moll a
modální. Akord Příklady v lidové
tvorbě

MKV
Lidské
vztahy
Etnický
původ

Průřezová témata

EV
Vztah člověka k prostředí

Divadla malých forem
Semafor – Šlitr, Suchý
Poslechové činnosti
Seznámení s vývojem hudby od nejstarších
památek po současnost z pohledu
světových dějin – Seikilova píseň, chorál,
rytířské písně, chrámová hudba, hudební
formy a skladatelé období baroka,
klasicismu, romantismu, 20.
Století.
Vývoj populární hudby – jazz, swing,
country, rock and roll, rock, metal, disco…
Poslech ukázek jednotlivých žánrů a
období, rozpoznání charakteristických
Instrumentální činnosti
Hud. projekt k příležitosti vánočních oslav:
- pásmo reprodukované hudby, koled,
vlastní instrumentální hry
Výběr skladeb s výrazně odlišným
tempem a rytmem (píseň Život je jen
Hudebně pohybové činnosti
Prolínají do ostatních hudebních činností
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OSV
Komunikace
Kooperace a
kompetice Kreativita
Rozvoj schopností
poznávání Sebepoznání a
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
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v průběhu celého školního roku

Hodnoty, postoje, praktická etika

Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění, choreografie, polka, valčík, mazurka
Dramatizace v hud. projektu k příležitosti
vánoc.

Ročník: 9
Výstupy
dodržuje správné pěvecké návyky a
hlasovou hygienu
podle svých individuálních hudebních dispozic
zpívá kultivovaně a pěvecky správně písně
různých žánrů

při poslechu využívá již získaných
znalostí a zkušeností
poznává nejstarší hudební památky a umí je
zařadit do historických souvislostí
orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích
zná charakteristické znaky a umí nalézt

Učivo

Vokální činnosti
Zpěv lidových i umělých písní
českých i zahraničních
s důrazem na dynamiku, melodii, rytmus
Poslechové činnosti
Dějiny české hudby od počátků po
současnost Hospodine, pomiluj ny,
gregoriánský chorál, Ktož jsú boží bojovníci
Kryštof Harant z Polžic
A. V. Michna, P. J. Vejvanovský, F. V. Míča, –
- J. J. Ryba
J. Mysliveček, J. V. Stamic, A. J. Rejcha, J. V.
H. Voříšek,
B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich, L. Janáček,
B. Martinů, A. Hába.,
J. Ježek, J. Šlitr, Olympic, P. Novák,
J. Nohavica…
Instrumentální a pohybové
činnosti prolínají do vokálních a
poslechových činností během
celého školního roku Hudební
výrazové prostředky Harmonie –
harmonizace (T, S, D)
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Průřezová témata
EV
Vztah člověka k prostředí
VDO
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování

EGS
Jsme Evropané
Evropa a svět nás zajímá
MKV
Kulturní
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postihuje hudební výrazové prostředky
spojuje poslech s instrumentální nebo
pohybovou činností
rozpozná hudební nástroje,jejich výrazové možnosti

Hudební nástroje historické a současné

Lidské vztahy
MV
Vnímání autorova
mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení
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Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Výtvarná výchova se vyučuje v 6. a 9. ročníku 2hodiny týdně, 7. a 8. ročníku 1hodinu týdně.
Předmět se vyučuje v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách informatiky, v multimediální učebně, v plenéru, v muzeích a galeriích.
Předmět je postaven na tvůrčích činnostech - tvorba, vnímání, interpretace a experimentování. Realizuje se vizuálně obraznými prostředky,
které žáku umožní rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků ve vlastní tvorbě.
Výuka vychází z řad výtvarných prací, které vedou k výtvarným projektům. Tematicky a výchovně je proto členěna dle ročních období,
významných dnů, svátků a událostí a reaguje tak na potřeby reprezentace školy při její výzdobě, v soutěžích, na webových stránkách a na
veřejnosti. Uplatňuje se hlavní motto: „Pracuji pro dobro své, své rodiny, školy, vlasti a celého světa.“
Ve Výtvarné výchově budou realizována tato průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností poznávat, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, hodnoty, postoje, praktická etika.
VDO - občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát
EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané
MKV - kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita
EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka prostředí
MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, stavba mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
- žák chápe umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, vyhledává a třídí informace
z oblasti umění, operuje s obecně užívanými znaky, symboly a termíny, samostatně pozoruje a experimentuje, zajímá se o výtvarné
umění.
Kompetence k řešení problémů:
- žák rozvíjí svůj tvůrčí potenciál, kultivuje svůj projev a vytváří si hierarchii kulturních hodnot, využívá získané vědomosti a dovednosti
pro vlastní pokrok, pro pěstění vkusu a pro budoucí profesi a kulturnost vlastního života.
Kompetence komunikativní:
- žák chápe umění jako specifický způsob poznání a užívá jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace, rozumí různým typům
textů, záznamů a obrazových materiálů a tvořivě je využívá ke svému rozvoji.
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Kompetence sociální a personální:
- žák spoluvytváří vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších souvislostech a má
tolerantní přístup k různorodým kulturám a jejich projevům, ovládá a řídí své jednání a chování a respektuje zkušenosti a názory druhých.
Kompetence občanské:
- žák si uvědomuje sebe sama jako svobodného jedince, který má tvořivý přístup ke světu, aktivně překonává životní stereotypy a uměním
obohacuje svůj život, respektuje, oceňuje a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví.
Kompetence pracovní:
- žák zaujímá osobní účast v procesu tvorby a chápe ho jako způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků, používá bezpečně a účinně
základní výtvarné techniky, materiály a nástroje, dodržuje vymezená pravidla práce, plní povinnosti a závazky v daném termínu.

193

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

Ročník: 6.
Výstupy
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu
prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
představ
a fantazie

Učivo
Základy kresby-druhy linií, tvary, objemy,
textury, prvky v ploše, druhy perokresby
(do suchého a vlhkého podkladu,
lavírovaná a kolorovaná), šrafování.
Známí ilustrátoři, ilustrace pohádky a
bajky. Vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů.
Tělo zvířete, 4. 10. Svět.den zvířat. Parafráze
zimní krajiny J. Lady.
Druhy výtvarného umění, žánry a techniky
malířství.
Akční tvar malby a
kresby. Fantazijní
motivace.
Osobní postoj v komunikaci.
Barevný kruh – barvy
základní a podvojné, jejich
valéry.
Barvy pestré a nepestré a jejich uplatnění
v kompozici.
Barvy teplé a studené.
Studie přírodnin-rostlinného těla, vědecká
ilustrace.
Jarní louka, kombinovaná malba.
Zátiší s kyticí, kombinovaná
malba.
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Průřezová témata
OSV
Sebepoznání a
sebepojetí
Psychohygiena
Kreativita

MKV
Objevujeme Evropu a svět
VDO
Lidské vztahy
EV
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
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Ročník: 7.
Výstupy
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích
k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a digitálních
médiích- grafika, fotografie, video, animace
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní
osobité vyjádření.
porovnává a hodnotí jeho účinky a účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně
obrazných vyjádření.

Učivo
Kresba ve statickém i dynamickém vyjádření,
šrafování pro vyjádření kontrastů.

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopností poznávání

Vznik a vývoj písma. Jednoduchý
nápis vlastním typem písma.
Druhy grafiky + počítačová. Comics,
ilustrace textů. Osobní postoj a jeho
zdůvodnění při obhajobě vlastní práce.

VDO
Občanská společnost a škola

Studie lidské hlavy, pokus o
autoportrét. Skupinový portrét třídy a
jeho instalace v prostoru školy.
Motivace založená na smyslovém vnímání.
Vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů ve vlastní tvorbě.
Uspořádání objektů do celku plochy,
vědomá kompozice-základy perspektivního
zobrazení, hranol v nárožní poloze.
Parafráze krajinomalby s architekturou.
Architektura a její druhy, projekt Moje
město. Krajina v plenéru, kombinovaná
malba - lineární, světlostní, barevné,
plastické a prostorové prostředky. Barevná
teorie-barvy potrojné, barevné proměny
krajiny, zákonitosti barevného systému
kruh, užívání valérů.
Vědomé užití barevných harmonií a kontrastů
v kompozici. Barvy doplňkové.
Dějiny výtvarného umění - datování a
přehled umění středověku

EV
Ekosystémy
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MKV
Multikulturalita

MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
Tvorba mediálních sdělení
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Ročník: 8.
Výstupy
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného a symbolického obsahu
interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti, vychází
přitom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Učivo
Podobnost, kontrast, rytmus, dynamické
proměny a struktura kresby.
Písmo a ilustrace na aktuální téma.
Užitá a počítačová grafika. Elektronická
média a reklama.
Design a umělecká řemesla.
Kombinace a variace ve vlastní tvorbě.
Fotografie, volná malba, elektronický obraz
– rozlišení a uplatnění ve vlastní tvorbě.
Motivace racionálně konstruktivní i expresivní.
Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby.
Reflexe ostatních uměleckých druhů.
Studie lidské postavy, mezipředmětový vztah
s přírodopisem. Figurální kompozice v
dějinách umění. Naše třída-figurální
kompozice
s uvědoměním vlastní identity a jejího
směřování.
Abstraktní malba jako malířský žánr.
Teorie barvy-dvanáctidílný barevný kruh
pestrých sytých tónů, symbolika barev,
psychický účin barev.
Barva v designu a uměleckých
řemeslech. Druhy sochařství a ukázky
sochařských uměleckých děl.
Dějiny výtvarného umění - datování
a přehled umění novověku I.pol.19.
stol. (mezipředmětový vztah
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Průřezová témata
OSV
Hodnoty, postoje, praktická
etika EGS
Objevujeme Evropu a svět
MKV
Multikulturalita
EV
Lidské aktivity a problémy životní
prostředí
MV
Tvorba mediálního
sdělení, Fungování a
vliv médií ve společnosti
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Ročník: 9.
Výstupy
porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

Učivo
Uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru a časovém průběhu.

ověřuje komunikační účinky vybraných, či
samostatně vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních vztazích a nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci

Kompozice velké plochy-plakát,
koláž, asambláž.

Vznik a vývoj uměleckého dílainspirace, improvizace, kompozice.

Volná malba, digitální fotografie,
reklama, vizualizované dramatické akce,
počítačová prezentace na aktuální téma.
Vědomé uplatnění vybraných obrazných
vyjádření. Prezentace ve veřejném
prostoru, web školy, grafitti, freska.
Samostatně vytvořená i přejatá
obrazná vyjádření.
Teorie barvy-barevné kontrasty a harmonie,
využití učiva o barvě v praktickém životě.
Dějiny výtvarného umění - datování a
přehled umění novověku od II. pol. 19. stol.
po současnost (mezipředmětový vztah s
dějepisem 9.roč.)
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Průřezová témata
OSV
Hodnoty, postoje, praktická
etika VDO
Občanská společnost a
škola EGS
Jsme Evropané
MV
Fungování a vliv medií ve
společnosti
EV
Vztah člověka k prostředí
MV
Fungování a vliv médií ve
společnosti
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Tělesná výchova je realizována v 6. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází z obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova a integruje některé tematické okruhy vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví. Je zaměřen na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Žáci mají možnost rozvíjet si své pohybové
schopnosti a dovednosti, korigovat jednostranné zatížení organismu, eventuálně i zdravotní oslabení. Žáci si jasně utvářejí vztah ke zdraví a umí
si preventivně zdraví chránit. Dokáží si na základě získaných informací vytvořit i názor na zdravotní problematiku menších i větších skupin a ten
obhájit.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,
průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, lyžování a další pohybové činnosti
činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech.
V Tělesné výchově jsou realizována tato průřezová témata
OSV - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy
VDO - občanská společnost a škola
EGS - Evropa a svět nás zajímá
MKV - lidské vztahy, kulturní diference
EV - vztah člověka k prostředí
MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení:
- žák je veden k osvojování pohybových dovedností správnými metodickými postupy v tělesné výchově opakováním naučených
pohybových dovedností,
- žák je veden k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti,
- žák samostatně vybírá vhodné kondiční, posilovací nebo relaxační cviky pro rozcvičení,
- žák je veden k sebekontrole a sebeovládání,
- žák se učí rozpoznat zdraví prospěšné i zdraví ohrožující tělesné aktivity,
- žák je veden k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu,
- žák je veden k hygieně při tělesné výchově, k otužování při tělesné výchově a sportovních kurzech,
- žák je veden k dodržování zásad bezpečnosti při cvičení v tělesné výchově.
Kompetence k řešení problémů:
- žák je veden k týmové spolupráci, nutnosti stanovit taktiku hry,
- žák je veden řešit herní situace a problémy,
- žák se učí jednat přiměřeně ve vypjatých situacích,
- žák se učí hájit své stanovisko, vyjádřit svůj názor.
Kompetence komunikativní:
- žák se učí vyjadřovat přesně, konkrétně, jednoznačně a srozumitelně používáním správného názvosloví tělesné výchovy,
- žák je veden k dodržování pravidel při hře v duchu „fair – play“,
Kompetence sociální a personální
- žák je veden k vzájemné pomoci - dopomoc a záchrana,
- žák se podílí na vytváření pravidel chování při sportovních činnostech,
- žák se učí pracovat v týmech, vnímat své vzájemné odlišnosti jako podmínku úspěšné spolupráce.
Kompetence občanské a pracovní:
- žák je veden k důslednému dodržování pravidel chování,
- žák se učí chovat v krizových nebo zdraví a život ohrožujících situacích,
- žák se seznamuje s technikou první pomoci.
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Ročník: 6.

Učivo

Výstupy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy

Atletika, běžecká abeceda
Sprinty, rychlostní vytrvalost,
vytrvalost Skok daleký - další
techniky
Skok vysoký
Hod kriket. míčkem

zvládá základní gymnastické prvky
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond

Akrobacie základy Šplh
Kondiční cvičení, kruhový trénink,

zvládá základní taneční prvky a

švihadla Úpolové hry

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
VDO
Občanská společnost a škola
EGS
Evropa a svět nás zajímá

kroky

Cvičení s hudbou

uplatňuje zkušenosti z míčových her v
dalších sportech, dokáže řídit sportovní
utkání svých vrstevníků

Sportovní hry a jejich modifikace

MKV
Lidské vztahy
Kulturní
diference

Lyžování – možnost týdenního pobytu na
horách Plavání

EV
Vztah člověka k prostředí

Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech

MV
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně
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Ročník: 7.
Výstupy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na
hrazdě dokáže zvládnout obtížný prvek s
dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický
fond

Učivo
Atletika, běžecká abeceda
Sprinty, rychlostní vytrvalost,
vytrvalost Skok daleký - další
techniky
Skok vysoký
Hod kriket. míčkem
Akrobacie základy Šplh
Kondiční cvičení, kruhový trénink,

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
VDO
Občanská společnost a škola
EGS
Evropa a svět nás zajímá

švihadla Úpolové hry
učí se nové taneční prvky a kroky

Cvičení s hudbou

uplatňuje zkušenosti z míčových her v
dalších sportech, dokáže řídit sportovní
utkání svých vrstevníků

Sportovní hry a jejich modifikace

MKV
lidské vztahy
kulturní
diference

Lyžování – možnost týdenního pobytu na
horách Plavání

EV
vztah člověka k prostředí

Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech

MV
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Práce v realizačním týmu

zvládá bezpečnou jízdu, základní lyžařské
dovednosti
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
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Ročník: 8.
Výstupy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na
hrazdě dokáže zvládnout obtížný prvek s
dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický
fond
učí se nové taneční prvky a kroky
uplatňuje zkušenosti z míčových her v
dalších sportech, dokáže řídit sportovní
utkání svých vrstevníků

Učivo
Atletika, běžecká abeceda
Sprinty, rychlostní vytrvalost,
vytrvalost Skok daleký - další
techniky
Skok vysoký
Vrhačské
disciplíny

OSV
Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

Gymnastika
Akrobacie základy Šplh
Kondiční cvičení, kruhový trénink,

EGS
Evropa a svět nás zajímá

švihadla Úpolové hry
Cvičení s hudbou
Sportovní hry a jejich modifikace

aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu

Lyžování – možnost týdenního pobytu na
horách Plavání
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech
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Průřezová témata

VDO
Občanská společnost a škola

MKV
Lidské vztahy
Kulturní
diference
EV
Vztah člověka k prostředí
MV
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Práce v realizačním týmu
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Ročník: 9.
Výstupy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na
hrazdě dokáže zvládnout obtížný prvek s
dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický
fond
učí se nové taneční prvky a kroky
uplatňuje zkušenosti z míčových her v
dalších sportech, dokáže řídit sportovní
utkání svých vrstevníků
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se zdravím a sportem
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost

Učivo
Atletika, běžecká abeceda
Sprinty, rychlostní vytrvalost, vytrvalost
Skok daleký - další
techniky Skok vysoký
Vrhačské disciplíny
Gymnastika
Akrobaciezáklady

Průřezová témata
OSV
Rozvoj schopnosti
poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
VDO
Občanská společnost a škola
EGS
Evropa a svět nás zajímá

Šplh
Kondiční cvičení, kruhový trénink,

MKV
Lidské vztahy
Kulturní
diference

švihadla Úpolové hry
Cvičení s hudbou
Sportovní hry a jejich modifikace
Lyžování – možnost týdenního pobytu na
horách Plavání
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech
Prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových disbalancí
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EV
Vztah člověka k prostředí
MV
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Práce v realizačním týmu
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Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět výchova ke zdraví je vyučován jako samostatný předmět v 6. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách
v případě potřeby v prostředí vyhovujícím lépe danému tématu.
Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví zaměřeno na:
preventivní ochranu fyzického a psychického zdraví, základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky,
rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví, osvojení způsobů bezpečného chování a komunikace v krizových
situacích, upevňování způsobů jednání, která neohrožují zdraví vlastní, ani zdraví jiných lidí
spoluvytváření vhodných vztahů v rodině a v širším společenství (škola, vrstevníci)
pochopení tělesných, fyziologických a psychických změn spojených s dospíváním
získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování, poznávání zdravotních a psychosociálních
rizik návykových látek a osvojování způsobů jejich odmítání, volbu rozumně prožitého volného času.
Ve Výchově ke zdraví jsou realizována tato průřezová témata:
OSV – psychohygiena, mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, poznání lidí,
VDO - občanská společnost a škola
EV - vztah člověk k prostředí
MKV - lidské vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
- žák plánuje, organizuje a řídí vlastní činnost,
- žák se zajímá o náměty, názory, zkušenosti ostatních,
- žák vyhledává a třídí informace, využívá je v procesu učení.
Kompetence k řešení problémů:
- žák vnímá problémové situace a krizové situace,
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- žák dokáže kriticky myslet a logicky argumentovat,
- žák je schopen obhájit svá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní:
- žák komunikuje na odpovídající úrovni,
- žák účinně se zapojuje do diskuze.
Kompetence sociální a personální:
- žák aktivně spolupracuje ve skupině,
- žák podílí se na utváření příjemné atmosféry,
- žák dokáže poskytnout pomoc nebo o ni požádat,
- žák dodržuje pravidla slušného chování.
Kompetence občanské:
- žák respektuje názory ostatních,
- žák chápe svá práva a povinnosti a bere ohled na práva ostatních,
- žák vnímá odpovědnost za svá rozhodnutí a činy,
- žák rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví,
- žák základě jasných kritérií hodnotí svoji činnost nebo její výsledky.
Kompetence pracovní:
- žák efektivitě organizuje vlastní práci,
- žák využívá získané znalosti a modely chování v běžném životě,
- žák dodržuje obecná pravidla bezpečnosti.
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Ročník: 6.
Výstupy
chápe význam mezilidských vztahů pro osobní život
používá chování podporující dobré vztahy,
pomáhá budovat vstřícné prostředí, rozpozná
negativní a pozitivní vlivy na společenské
prostředí
rozumí důležitosti nastavení pravidel pro soužití
v komunitě, respektuje dohodnutá pravidla
soužití mezi spolužáky a vrstevníky, podílí se
na jejich tvorbě
je schopen se aktivní účasti na skupinové činnosti

Učivo
Vztahy mezi lidmi
Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství
Vztahy v prostředí komunity - rodina,
škola, vrstevnická skupina
Seznámení se v rámci třídního kolektivu
Sociometrie
Pravidla soužití v prostředí
komunity Skupinové práce
Icebreakové aktivity
Společné řešení problémových
situací Prosociální a omáhající
chování

Průřezová témata
OSV
psychohygiena
mezilidské
vztahy
MKV
lidské vztahy

podílí se na stanovení a dosažení společného cíle
OSV
Psychohygiena
chápe důležitost sebepoznání, sebevědomí a
sebeúcty pro zdraví rozvoj osobnosti
zná své silné i slabé stránky a pokouší se na
nich pracovat
rozliší úspěch a neúspěch, záporné a
kladné vlastnosti
umí rozpoznat své možnosti, dokáže zhodnotit
své postoje a přijmout odpovědnost za své
jednání
seznámí se s možnostmi relaxačních technik a
j ji h li
il á í d š í d l ti

Sebepojetí, vztah k sobě samému,
podpora a budování sebevědomí
Zvládání sebekontroly a sebeovládání
Zvolení osobního cíle, kroky k jeho
dosažení Hodnotové postoje
Rozhodovací dovednost – možnost více
cest Osobní odpovědnost
Lidské vlastnosti, jejich hodnocení, význam
a možnost změny
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Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

OSV
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Hodnoty, postoje, praktická etika
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zná zásady jasné, srozumitelné a vstřícné
verbální i neverbální komunikace
aktivně naslouchá, respektuje a pracuje s názory
ostatních členů skupiny
seznámí se s prostředky manipulativní komunikaci a
účinné obrany proti manipulaci a agresi
navrhuje účinné řešení konfliktních situací
orientuje se v projevech šikanování,
týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
uplatňuje účelné modely chování v případě
šikanování, týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
rozpozná nejčastější projevy trestné činnosti
týkající se nezletilých a mládeže
ví jak se zachovat v případě odhalení trestné činnosti

Ukázky jednoduché relaxační techniky
Seznámení s dalšími technikami
relaxace, regenerace a boje proti stresu

Komunikace s vrstevníky
Vyjádření vlastního názoru a
respektování názoru druhých
Aktivní naslouchání, otevřený dialog
Komunikace a kooperace v různých
situacích Práce ve skupině, hledání
nejvhodnějšího řešení řešení problémových
situací Nebezpečná komunikace (cizí lidé,
elektronická komunikace, sekty,
manipulativní techniky) a účinná obrana
Trestná činnost dětí a mládeže, odpovědnost
za činy dětí a mládeže, možnosti řešení a
postihu Šikana – projevy, rozpoznání, účinné
chování a obrana, možnosti pomoci
Týrání, zanedbávání a zneužívání – projevy,
rozpoznání, účinné chování a obrana,
možnosti pomoci
Odborná pomoc, organizace zabývající se
pomoci
dětem v ohrožení
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Kreativita
Komunika
ce
Kooperace a kompetice
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samostatně dokáže vyhledat v případě potřeby
specializovanou pomoc
rozpozná situace ohrožující bezpečnost a zdraví
posoudí odpovědnost chování v rizikových
situacích,

zná základní pravidla chování v silniční a
železniční dopravě

Rizika ohrožující zdraví, rizikové
situace a prevence úrazu
Pravidla silničního provozu
Zhodnocení nebezpečnosti chování
v modelových situacích v silničním a
železničním provozu.
Zásady jednání při dopravní
nehodě Účinná pomoc v
rizikových situacích Tísňové
volání

účastní se nácviku účelného chování a
ochrany v situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

Mimořádné události – klasifikace,
možnosti varování, evakuace, pravidla
chování při mimořádných událostech

seznámí se se zásadami první pomoci a nacvičí
její poskytnutí
dokáže přivolat pomoc

Nácvik umělého dýchání, nepřímé masáže
srdce a stabilizované polohy

posoudí situace v rámci silniční a železniční
dopravy z pohledu jejich vlivu na bezpečnost a
zdraví
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Ročník: 9.
Výstupy
zná základní informace o sexualitě
pojmenuje a respektuje tělesné, fyziologické
a psychické změny dospívání
osvojí si pojmy z oblasti sexuality
zná a respektuje základní pravidla hygieny pro
každý den, při menstruaci
zná základní pravidla hygieny pohlavního styku
uvede argumenty pro odložení pohlavního života
do doby plné zralosti a vysvětlí, proč organismus
dospívající dívky není biologicky zralý pro
těhotenství a porod
orientuje se v rozdílech sexuálního chování
jednotlivců (homosexuální, bisexuální,)
vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se v průběhu
porodu
pojmenuje způsoby ochrany proti
nechtěnému těhotenství a orientuje se v
možnostech i ve vhodnosti jejich použití
vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a
střídání partnerů
zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o
svých intimních záležitostech
vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které
ukazují lásku a rodičovství ve zkreslené
podobě respektuje odlišné přístupy k sexualitě
ovlivněné odlišnou kulturou a vírou
orientuje se v zákonech, které se vztahují na
sexuální život jedince a v právní problematice
zneužívání dítěte

Učivo
Sexuální výchova
- význam sexuální výchovy
- fakta o sexualitě
- anatomie ženských a mužských pohlavních
orgánů
- slovníček pojmů
- intimní hygiena pro každý den, hygiena při
menstruaci, hygiena pohlavního styku
- dětská gynekologie
- předčasná sexuální zkušenost a její
rizika (strom rozhodování)
- promiskuita
- sexuální orientace
- potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově
postižených
- početí, těhotenství, porod
- antikoncepce
- předčasné ukončení těhotenství
- etická stránka sexuality
- způsoby vyjadřování lásky
- zdrženlivost a pohlavní stud
nevhodné chování v oblasti
sexuality
- sexuální zneužití
- reálné a nereálné informace o sexualitě
v médiích
- sexualita z hlediska odlišné kultury a víry
sexualita a zákon

209

Průřezová témata
OSV
Sebepoznání a
sebepojetí
Psychohygiena
Poznávání lidí
Komunikace
VDO
Občanská společnost a škola

OSV
Seberegulace a sebeorganizace
Hodnoty, postoje, praktická
etika
VDO
Občanská společnost a škola
EV
Vztah člověk k prostředí
OSV
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
VDO
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pojmenuje běžné přenosné, pohlavní a
civilizační choroby a vysvětlí, jak se před nimi
chránit vysvětlí, jak dochází ke vzniku
přenosých, pohlavních a civilizačních chorob a
co se děje po proniknutí infekce do organismu
zdůvodní preventivní opatření boje proti
šíření přenosých, pohlavních a civilizačních
chorob použije v případě potřeby kontakty na
odbornou pomoc
uvede
do
souvislostí
zdravotní
a
psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek argumentuje ve prospěch
zdraví
používá způsoby odmítání návykových látek
v modelových situacích i ve styku s vrstevníky
orientuje se v zákonech omezujících kouření
obhájí příklady pozitivních životních cílů a
hodnot jako protiargument zneužívání
návykových látek a jiných sociálně
patologických jevů
vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním
návykových látek a bezpečností silničního
provozu
orientuje se v trestně právní
problematice návykových látek
kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol
samostatně vyhledá v případě potřeby
specializované pomoci

-nákazy respirační, přenosné potravou,
krví, sexuáním kontaktem, bodnutím
hmyzu a stykem se zvířaty
- cesty přenosu
- rizikové chování a ochrana před nákazou
- chronické, kardiovaskulární a
metabolické choroby a poruchy
- odborná pomoc, preventivní a léčebná péče
Návykové látky a
zdraví Osobní
bezpečí
- návykové látky - zdravotní a sociální
rizika
- zneužívání návykových látek
- odmítání návykových látek
- pozitivní životní cíle a hodnoty
- návykové látky a bezpečnost v dopravě
- návykové látky a zákon
- reklamní vlivy
- autodestruktivní a rizikové chování
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- těžké životní situace a jejich zvládání
- přivolání pomoci v případě osobního
nebo cizího ohrožení
- linky důvěry, krizová centra
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OSV
seberegulace a sebeorganizace
hodnoty, postoje, praktická
etika
VDO
Občanská společnost a škola
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vysvětlí základní vztah mezi úrovní
zdravotně orientované zdatnosti, způsobem
stravování a
možnými
zdravotními
problémy (civilizační choroby)
umí sestavit osobní pohybový režim
vysvětlí vztah mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím
přemýšlí nad způsoby využití volného času jako
aktivní podpory zdraví
je kreativní ve společné i individuální zábavě

Pohybové aktivity a zdraví
- základní lidské potřeby
- složky zdraví
- podpora zdravého životního stylu
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim, zásady zdravého
stravování pitný režim
- vlivy vnějšího prostředí na zdraví
- prevence tělesného a duševního
zatížení, denní režim
- alternativní zdroje zábavy
- aktivní využití volného času
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení:
RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. i 2. stupeň zvolen název Pracovní výchova.
Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ,7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace v učebním plánu je 1
vyučovací hodina týdně.
Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k :
 získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,
 osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci,
 osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní v základní uživatelské úrovni,
 osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické
kázně, získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě,
 získávání orientace v různých oborech l i d s k é činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností
významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci,
 seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro poznání a pochopení kontinuity vývoje technické
vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti,
 poznání vybran ých technologických v ýrobních postupů, materiálů a jejich užitn ých vlastností, surovin a plodin a
osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život.
V Pracovní výchově jsou realizována tato průřezová témata:
OSV - rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kooperace a kompetice, řešení
problémů a rozhodovací dovednosti, komunikace
VDO - občanská společnost a škola
EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí, ekosystémy, základní podmínky života
MV - fungování a vliv médií ve společnosti
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení:
- žák poznává smysl a cíl učení,
- žák má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky,
- žák umí posoudit vlastní pokrok,
- žák kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich.
Kompetence k řešení problémů:
- žák promýšlí pracovní postupy praktických cvičení,
- žák při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení,
- žák poznatky aplikuje v praxi.
Kompetence komunikativní:
- žák se učí správnému technologickému postupu při práci,
- žák při komunikaci používá správné technické názvosloví,
- žák využívá informační zdroje k získání nových poznatků.
Kompetence sociální a personální:
- žák pracuje ve skupinách,
- žák spolupracuje při řešení problémů,
- žák přispívá k diskusi a respektují názory jiných,
- žák učí se věcně argumentovat.
Kompetence občanské:
- žák respektuje pravidla při práci,
- žák dokáže přivolat pomoc při zranění,
- žák chápe základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické dědictví,
- žák projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům.
Kompetence pracovní:
- žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci,
- žák používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály,
- žák dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých,
- žák dbá na ochranu životního prostředí,
- žák své znalosti využívá v běžné praxi.
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Ročník: 6.
Výstupy
stříhá, lepí, šije, kombinuje práce
zjišťuje základní podmínky chovu zvířat
v domácnosti
zdůvodňuje péči, hygienu a bezpečnost chovu
zvířat v domácnosti (kočka, pes, křeček, králík,
rybičky, morče, andulka, želva…)
posuzuje význam zeleně pro životní prostředí
zajímá se o ekologické pěstování a ochranu
rostlin dokáže určit některé rostliny, byliny

Učivo

Ruční práce

Průřezová témata
OSV
rozvoj schopnosti
poznávání kreativita
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a
sebeorganizace

Chovatelství

Základní podmínky pro pěstování

Vztah člověka a prostředí
Ekosystémy

Zelenina
rozlišuje a poznává, co je osivo a
sadba získává poznatky o významu a
pěstování jednotlivých druhů zeleniny
ovládá pravidla chování chodce v silničním
provozu chová se bezpečně v dopravních
prostředcích a na zastávkách
dodržuje povinnosti spolujezdce v autě
(poutání) rozlišuje další dopravní značky a
jejich význam posoudí situaci i z pohledu
ostatních účastníků silničního provozu
vysvětlí bezpečné chování ( z pohledu chodce)

EV
lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Základní podmínky života

Chodec
Chodec a cyklista na
silnici Cesta dopravními
prostředky

OSV
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a
sebeorganizace
psychohygiena v sociální
dovednosti
mezilidské vztahy,
komunikace a kooperace

Dopravní značky
Přecházení
křižovatky
N

h d ík D ík
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Ročník: 7.
Výstupy
ovládá pracovní postupy při pracovních činnostech
v domácnosti
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením včetně údržby
provádí drobnou domácí
údržbu
vede domácí účetnictví- příjmy, výdaje, rozpočet
orientuje se v návodech k obsluze běžných
domácích spotřebičů
dodržuje základní pravidla bezpečnosti a
předpisy poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu elektrickým proudem
ovládá pravidla bezpečného a ohleduplného
chování cyklisty v silničním provozu a uplatňuje
je
v praktických situacích školy
chová se bezpečně a ohleduplně v roli cyklisty,
používá správnou výbavu jízdního kola, orientuje
se ve vztazích cyklisty k ostatním účastníkům
silničního provozu
odhadne nebezpečí konkrétní situace a
vyvodí správné řešení, zachová se adekvátně
situaci, předchází nebezpečí s ohledem na
sebe i ostatní účastníky silničního provozu
(prokazuje
v modelových situacích)
poskytne první předlékařskou pomoc (v modelových
situacích)
li j d l d
k j ji h

Učivo
Finance, provoz a údržba
domácnosti provoz
domácnosti

údržba domácnosti

Průřezová témata
EV
vztah člověka k prostředí
základní podmínky života lidské
aktivity a problémy životního
prostředí

ekonomika domácnosti
Elektrotechnika v
domácnosti
elektrické spotřebiče,
elektronika ovládání a údržba
spotřebičů
bezpečnost a ekonomika provozu spotřebičů
Cyklista
Cyklista na silnici a na křižovatce
Výbava jízdního kola a cyklisty
Bezpečná
jízda

Krizové
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Ročník: 8.
Výstupy
využije profesní informace a poradenské služby pro
výběr vhodného vzdělávání
orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
orientuje se v pracovních činnostech
vybraných oblastí
posoudí své možnosti v oblasti profesní
orientace využije profesní informace pro výběr
vhodného vzdělávání
zná důležitá práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů
prokáže v modelových situacích prezentaci
své osoby při vstupu na trh práce
žák vysvětlí souvislosti celkového chování
člověka, sounáležitosti a spolupráce v dopravních
situacích pro uchování zdraví a života svojí osoby
i druhých
aktivně se zapojuje do činností
podporujících snižování rizik a
nehodovosti v dopravě
charakterizuje souvislost mezi jednáním
a charakterovými vlastnostmi
osobnosti
vymezí propojení mezi daným tématem a
dalšími oblastmi života

Učivo

Svět práce:
trh práce – povolání, druhy pracovišť
prac. prostředky, charakter a druhy prac.
činností, požadavky kvalifikační,
zdravotní, osobní
volba profesní orientace – osobní
zájmy, tělesný a duševní stav,
sebehodnocení, využívání
poradenských služeb
Svět práce
možnosti vzdělávání – náplň učebních
a studijních oborů, informace a
poradenské služby
zaměstnání a způsoby hledání informační
základna pro volbu
povolání problémy
nezaměstnanosti, úřady
práce
psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele
Etika v silničním provozu

Chodec – v silničním provozu

Přestupky chodců a ukázka legislativy
Cyklista – v silničním provozu
Přestupky cyklistů a ukázka legislativy
Deník správného chodce a cyklisty –
etická stránka chování v silničním
provozu, Dopravní značky
216

Průřezová témata
OSV
Kooperace a kompetice
Rozvoj schopností
poznávání Kreativita
OSV
Sebepoznání a sebepojetí
VDO
Občanská společnost a škola
OSV
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

OSV
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a
sebeorganizace
psychohygiena v sociální
dovednosti
mezilidské vztahy,
komunikace a kooperace
morální rozvoj
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Ročník: 9.

Učivo

Výstupy
ovládá základní funkce digitální techniky
orientuje se v moderních trendech
digitálních technologií
je schopen zvládat běžnou uživatelskou obsluhu
digitální techniky
umí diagnostikovat a odstranit základní problémy při
provozu digitální techniky
dokáže vzájemně propojit digitální zařízení.
vnímá potřebu ošetřovat a chránit digitální techniku
před poškozením
má přehled o možnostech zpracování
informací prostřednictvím příslušných
počítačových programů
respektuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla
při
práci a umí poskytnout první pomoc

Digitální technika
Digitální
technologie
Počítačové programy pro zpracování
grafických informací a konstruování

Průřezová témata
OSV
komunika
ce
kreativita
MV
fungování a vliv médií ve společnosti

První pomoc
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orientuje se v základní legislativě související
s tématem doprava
interpretuje význam pojmů a problematiky
bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu
chová se tak, aby v silničním provozu chránil zdraví
a život svůj i jiných osob – uvědomuje si dopad
svého chování a koriguje jej podle situace
analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje bezpečné
chování
aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných oblastí
života, orientuje se v souvislostech chování všech
účastníků silničního provozu
aktivně se zapojuje do činností
podporujících snižování rizik a
nehodovosti
vyřeší testy „řidičský průkaz nanečisto“

řeší jednoduché technické úkoly a pracuje s
technickými materiály
plánuje pracovní činnost včetně výběru
materialu a pracovního nářadí
užívá technickou dokumentaci a dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny
Sestaví model podle návodu

Na vlastní kůži
Chodec Cyklista
Poskytnutí první lékařské pomoci
Můj první řidičák

Organizace práce, pracovní
operace a pracovní postupy
Vlastnosti material, nářadí a
pomůcky pro ruční
opracování
Sestavování modelů, montáž a demontáž
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Hodnocení školy a autoevaluace školy
-

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,
Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení,
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,
Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo
kombinace slovního hodnocení a klasifikace,
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou,
zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní
vyživovací povinnost byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka.
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací
obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.
4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí
odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího
řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
6. 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.
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7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první
pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za
první pololetí nehodnotí.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
13. Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný
nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci. Pochvala je udělována žákovi před kolektivem třídy nebo školy. Pochvaly a jiná ocenění
se zaznamenávají do katalogových listů.
14. Opatření k posílení kázně žáků se ukládají za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Tato opatření předcházejí zpravidla
před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního
učitele, důtka ředitele školy.
- napomenutí tř. učitele
Ukládá se bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí. Uděluje se při porušení povinností stanovené školním řádem: opakované
neplnění domácích úkolů, opakovaná materiální nepřipravenost na výuku, vulgární vyjadřování vůči spolužákům, nekázeň ve výuce i o
přestávkách, …
O udělení napomenutí tř. učitele uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče sdělením do žákovské knížky.
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- důtka tř. učitele
Se uděluje za závažnější či opakované porušení řádu školy a norem slušnosti: agresivní chování vůči spolužákům, úmyslné poškození
majetku školy,… O udělení důtky tř. učitele uvědomí tř. učitel prokazatelně rodiče sdělením do žákovské knížky.
- -důtka ředitele školy
Se uděluje za vážná porušení řádu školy, zvláště za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za opakovanou agresivitu vůči
spolužákům i dospělým, za úmyslné opakované ničení školního majetku a další závažná provinění. O udělení důtky ředitele školy uvědomí
třídní učitel rodiče prokazatelně úředním dopisem.
15. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za vážné zaviněné porušení povinností žáka.
16. Před udělením výchovného opatření projedná možnost uložení opatření třídní učitel s ředitelem školy.
17. Opatření se zaznamenávají do katalogových listů.
19. Za jeden přestupek proti školnímu řádu se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení jeho kázně.

Pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení. Od počátku vzdělávání jsou žáci navykáni na situace, kdy hodnocení
pedagogem, skupinou, či jiným žákem bude předcházet sebehodnocení, s kterým bude vnější hodnocení konfrontováno. Sebehodnocení
žáka s argumentací musí předcházet hodnocení pedagogem s argumentací.
2. Součástí sebehodnocení žáka je jeho schopnost posoudit jak výsledek své práce, tak i vynaložené úsilí a osobní možnosti a rezervy. Je
považováno za jednu z významných kompetencí.
3. Nedílnou součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení mezi žáky. Je velmi důležité učit žáky kriticky a objektivně posoudit nejen svůj
výkon, ale i výkon druhých (nejen žáků, ale i vyučujících). K tomu mají nezbytná předem daná kritéria nejlépe společně vytvořená žáky s
vyučujícím.
4. Učitel posuzuje informace o potřebách a prožitcích žáků, nabízí pomoc při problémech žáků, stanovuje nové cíle a dostupné kroky k
jejich dosažení a porovnává své vidění žáka s jeho sebehodnocením.
5. Sebehodnocení se týká i rodičů, kteří akceptují identitu svého dítěte, komunikují s ním, dovedou mu empaticky naslouchat, aktivně
vyslechnou jeho postoje, názory a city.
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6. V prvním ročníku probíhá sebehodnocení nejčastěji ústně v komunitním kruhu.
7. Na 2. stupni ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně ústně a písemně v sešitech
vždy po probrání tematického celku. V předmětech výchovného charakteru a praktických činností provedou žáci sebehodnocení průběžně
ústně.
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Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního
hodnocení
1. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií. Chování žáka ve škole a
na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
Stupeň 1 (velmi dobré):
žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je
však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé):
chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům
slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé):
chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu
školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování
žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v
jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje
žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
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3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatečný,
5 - nedostatečný.
4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům 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.
5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní
označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3.
6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
7. Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
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8. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) pracoval(a) úspěšně,
b) pracoval(a).
9. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň
znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě
jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
10. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií. Pro potřeby klasifikace
se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených
kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných
dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských
a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově
vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho
činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se
projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků
činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s
menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při
vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb.
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků
jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných
intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný.
V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat
požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při
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řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a
písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají
vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků.
Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou
využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v
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pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání
surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s
drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně
podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při
praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat
za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení
a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže
postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele.
Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na
ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek,
přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke
zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků
osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné
výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a
tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v
individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost.
Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním
projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci
potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
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Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami.
Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou
hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po
projednání v pedagogické radě. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo
klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo
zákonného zástupce žáka. 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.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
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.

226

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
PROSPĚCH
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně
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Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
CHOVÁNÍ

1 – velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se
dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;
nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli
nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni
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. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

Zásady pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi
krajský úřad.
2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy,
krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek
přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem
žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu
přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
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Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v
učebních výkonech pro určitou indispozici.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem
stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů
a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, ...) kontrolními písemnými pracemi,
analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými
pracovníky.
4. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého
pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní z á s t u p c i žáka požádají.
5. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče
písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o
klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům ž á k a , nikoli veřejně.
6. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče v y u č u j í c í předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
7. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo g r a f i c k ý c h prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během
k t e r é se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních
prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce
musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.
8. 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.
9. Třídní učitelé (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.
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Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Dítětem a žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním
znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení,
dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním
znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova
nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.
6. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
7. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Způsob hodnocení a klasifikace
žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka a na
obou stupních základní školy.
8. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce
s ostatními vyučujícími.
9. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
10. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby
prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo
písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací…).
11. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při
hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. Vyučující
klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením
pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat
12. Podle druhu postižení využívá vyučující speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační
a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.
13. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
14. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
15. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud
není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
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Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů
1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou
přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek
stanoví ředitel školy.
2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní
docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního
vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí
ani v náhradním termínu.
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Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost

Oblasti
autoevaluace
Podmínky ke vzdělávání

Průběh vzdělávání

Cíle a kritéria
autoevaluace
Psychosociální podmínky: klima
školy Materiální a prostorové
podmínky Personální podmínky
Hygienické a bezpečnostní
podmínky Systém a organizace
školy
Přiměřenost cílů ŠVP k možnostem
žáků
Individuální vzdělávací plány pro
žáky se SPUCH a nadané
Propojenost jednotlivých částí ŠVP
Naplňování klíčových kompetencí
ŠVP Realizace ŠVP
Vhodnost metod výuky k vymezeným
cílům
Využití pomůcek, učebnic a
didaktické techniky
Využívání různých organizačních
forem výuky
Nabídka nepovinných
předmětů, kroužků a
mimoškolních aktivit
Vyučování a školní klima
Hodnocení žáků
Práce třídního učitele, výchovného
poradce a protidrogového

Nástroje autoevaluace

Dotazníky pro rodiče, žáky, pedagogy
SWOT analýza školy – pedagogický
sbor Hodnocení zřizovatelem – externí
audit Revizní zprávy odborných firem
a kontrolorů
Školní parlament
Pozorování ,
rozhovor
ČŠI – komplex, následná
Plán soutěží a olympiád, kterých se žáci
účastní
Plán práce třídního učitele,
výchovného poradce,
protidrogového preventivy
Srovnávací testy
Kontrola dokumentů, hospitace –
vedení, vzájemné
Dotazníky pro rodiče, žáky,
pedagogy Individuální plány pro
žáky
Plán environmentální výchovy
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Časové rozvržení
autoevaluace
1 x 2 roky
1 x 3 roky
Dle potřeby
zřizovatele Dle
platných předpisů
Dle ročního plánu
Průběžně
Dle plánu ČŠI
Vedoucí PK, MS – roční hodnocení
Každoročně
Dle rozhodnutí MŠMT
Dle plánu kontrolní činnosti, plánů
PK,MS
1x 2 roky
1x ročně VP + TU
Pedagog odpovídající za tuto oblast
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Podpora školy žákům,
spolupráce s rodiči

Výsledky vzdělávání

Řízení školy

Zvýšit spokojenost žáků, zastavit
odliv žáků z 5. ročníku na
gymnázium Příznivé klima školy
Zvýšit spokojenost rodičů s
chodem školy
Spolupráce s rodiči ,
zřizovatelem, veřejností

Dotazník žákům
Doporučení školního
parlamentu Zvýšení
atraktivity výuky Dotazník
Zápisy z třídních schůzek
Jednání školské rady
Jednání s organizací rodičů KPŠ

Úroveň vědomostí,
dovedností a výstupů po 3.,
5., 9. ročníku Úspěšnost
absolventů
Výsledky výchovné práce (
výhovné problémy – řešení )
Úspěchy v soutěžích a olympiádách

Přehled umístění absolventů – 5. roč.
gymnázium , 9. Ročník
Vědomostní a dovednostní
srovnávací testy
individuální, skupinový žákovský
projekt, písemné práce, test, rozhovor
výsledky olympiád a soutěží

Stanovení strategie, koncepce rozvoje
školy
Školní řád, interní směrnice, příkazy
ředitele školy
Porady vedení
Pedagogické rady
Sledování práce učitelů
Výběr, přijímání a odměňování
pracovníků
Rozvoj lidských zdrojů
Administrativa a povinná dokumentace
školy
Řízení financí a hospodářské procesy

Prezentace školy na veřejnosti

1x 2
roky
Průběž
ně
Průběž
ně 1x
2roky
4 x ročně
Výhovný poradce – 1x
ročně Dle ročního plánu
školy Průběžně
Vedoucí PK, MS – roční hodnocení
Průběžně

Realizované projekty
Zápisy z jednání
Zápisy z jednání
Hospitace, pohovory
Platná legislativa a vnitřní předpisy

Průběžně
Průběžně
Průběžně
Průběžně

Přehled a plán DVPP
Školní matrika

Každoročně
Průběžně

Dokumentace dle platné legislativy

Průběžně
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