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Část A
Identifikační údaje

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením

Název programu:

CESTA PRO VŠECHNY
č.j. ZSP 206/2010

Název školy:
Adresa školy:
Ředitelka školy:
Koordinátor tvorby ŠVP:

Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm
Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
PaedDr. Anna Kovárňová
Blanka Kopečková

Kontakty:
Telefon, fax:
E-mail:
Web:

571 654 165
zsproznov@iol.cz
www.zsproznov.cz

Zařazení do sítě škol:
IZO:
IČO:

27. 5. 1996 pod č.j. 4082/95 - Vs
600 027 910
702 389 10

Zřizovatel:

Zlínský kraj se sídlem Zlín,
tř. T. Bati 21

Kontakty:
Telefon:
Fax:

577 043 701, 577 043 708
577 043 703

Platnost dokumentu od:
Verze:

1. 9. 2010
č. 2 - srpen 2010

Změny ve ŠVP byly projednány se školskou radou dne: 27. 8. 2010.
Změny ve ŠVP byly projednány v pedagogické radě dne: 30. 8. 2010.

Podpis ředitele školy:
Razítko školy:

Datum: 26. 8. 2010
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Část B
2.

Charakteristika školy

2.1

Historie školy

V roce 1956 byla otevřena v Rožnově pod Radhoštěm jednotřídní expozitura Zvláštní
školy internátní v Zašové. Samostatné ředitelství získává Rožnov pod Radhoštěm až v roce
1961.
Škola se několikrát stěhovala, vždy do provizorních prostor. Konečnou podobu začíná
škola dostávat od roku 1989, kdy začala rekonstrukce současné hlavní budovy. Provoz zde byl
zahájen 1. 9. 1993. Současně byla zahájena přístavba školy, která probíhala za provozu a byla
ukončena k 1. 9. 1996.

2.2

Umístění školy

Škola je umístěna v klidné části města ve vilové zástavbě na nábřeží řeky Bečvy,
v blízkosti parku a centra města. Dostupnost školy je dopravně dobrá. Ve vzdálenosti cca 10
minut je autobusové i vlakové nádraží. Před školou je menší parkoviště, kterého využívají
především rodiče pro dopravu žáků s těžším stupněm postižení.

2.3

Úplnost a velikost školy

Úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem základní školy praktické a s 1. a 2. stupněm
základní školy speciální.
Celková kapacita oboru
79-01-C/01 Základní škola: 110 žáků
Kapacita školní družiny: 20 žáků

2.4

Vybavení školy

Škola se skládá z hlavní budovy a přístavby, které jsou funkčně propojeny.
V hlavní budově se nachází:
- 10 kmenových učeben (jedna z nich je zároveň školní knihovnou), 4 kabinety
- 1 relaxační místnost
- počítačové učebny s 15 pracovními místy, 1 z učeben s připojením k internetu
- sborovna, ředitelna (internet, tiskárna, kopírka)
- kotelna
- šatny žáků, sklady (v suterénu školy)
V přístavbě školy jsou situovány:
- 1 kmenová učebna
- 4 odborné pracovny (kovodílna a dřevodílna, učebna výtvarné výchovy a pracovního
vyučování, cvičná kuchyň)
- školní družina
- kabinety výchovného poradce a vyučujících Pv
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-

školní jídelna s vlastní kuchyní
tělocvična

Venkovní prostory:
- školní pozemek
- venkovní hrací kout (pískovitě, lavičky, houpačky)
- vydlážděné atrium s lavičkami
Škola má dostatečné hygienické zázemí (WC, sprchy, hygienickou kabinu).
Bezbariérový přístup je vybudován do přízemí obou budov (učebny, hygienické zařízení se
speciálním vybavením, jídelna, tělocvična). Pokud se zvýší počet imobilních žáků,
předpokládáme stavbu venkovního výtahu.
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově,
v současné době probíhá postupná výměna školního nábytku. Podle finančních možností
systematicky doplňujeme učební pomůcky, materiál, počítačovou techniku, přístroje k výuce
pro žáky praktických i speciálních tříd.
Třídy jsou vybaveny jednomístnými nebo dvojmístnými výškově nastavitelnými
lavicemi, jejichž uspořádání se mění podle potřeby a charakteru výuky. V některých třídách
mají žáci k dispozici samostatný počítač. Všechny učebny jsou vybaveny televizí,
videorekordérem nebo přehrávačem CD a DVD, nástěnnými prezentačními pomůckami.
Většina tříd má odpočinkový a hrací prostor vybavený hračkami a stolními hrami.
Speciální třídy mají moderní vybavení nábytkem i pomůckami umožňujícími výuku,
rehabilitaci a terapie dle individuálních dispozic jednotlivých žáků (kuličkové bazény,
podložky, rehabilitační míče, zážitková pyramida, zvukové a manipulační hračky,
minigymnastická věž se skluzavkou).
Relaxační místnost je vybavena vodním lůžkem, houpací sítí, pomůckami pro
zrakovou a sluchovou stimulaci, pomůckami pro muziko, arte a aromaterapii.
Pro výuku žáků s autismem máme řadu speciálních pomůcek, které slouží ke
strukturovanému vyučování (piktogramy, pomůcky pro výuku VOKSu) a speciálně zařízené
učebny (koutky pro samostatnou práci).
Pro výuku žáků se zrakovým postižením využíváme speciální psací stroj s tiskárnou,
lampy a speciální pomůcky pro slabozraké.
Pro výuku tělesně postižených žáků jsou učebny i tělocvična vybaveny rehabilitačními
pomůckami, speciálními venkovními tříkolkami pro tělesnou výchovu, lavicemi se sklopnou
deskou se speciální fólií, počítači s dotykovými monitory.
Při tvorbě výukových materiálů a pomůcek využíváme pravidelně kopírku, laminátor.
Systematicky doplňujeme metodické materiály, odbornou literaturu, časopisy i didaktické
pomůcky.
Počítačové učebny jsou využívány nejen k výuce základů informatiky, ale vzhledem
k bohaté nabídce výukových programů i ve výuce jednotlivých předmětů i zájmových
kroužků nebo činnosti školní družiny.
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K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových činností slouží
menší tělocvična, která je dobře vybavena standardním nářadím, rotopedy, vybavením pro
aerobik, drobným náčiním a pomůckami pro rozvoj koordinace.
Škola pravidelně využívá venkovní hřiště sousední střední i základní školy. Pro zimní
období máme dostatečné vybavení žáků pro běžecké lyžování v bezprostředním okolí školy.
Všichni mobilní žáci školy se každoročně účastní tříměsíčního kurzu bruslení, které máme
zabezpečeno školní bruslařskou výbavou.
Ve školní družině pracují dvě oddělení ve společné dostatečně prostorné místnosti. Pro
svoji činnost školní družina využívá v maximální míře veškeré další prostory a vybavení
školy.
Školní kuchyň je moderně zařízena, vybavení odpovídá požadavkům moderního
stravování a skladba jídelníčku preferuje požadavky zdravé výživy.

2.5

Charakteristika žáků

Do školy docházejí žáci z města Rožnov pod Radhoštěm a dojíždějí z okolních obcí
(Zašová, Veselá, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vigantice, Hutisko - Solanec,
Valašská Bystřice, z města Zubří).
Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, s různým stupněm
mentálního postižení i žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Ve škole jsou
integrováni také žáci se smyslovým a tělesným postižením, s více vadami, s diagnózou
autismus.

2.6

Charakteristika pedagogického sboru

V současné době tvoří pedagogický sbor 16 učitelů, 3 vychovatelé, 6 asistentů
pedagoga (neúplné úvazky) a 2 dobrovolní pracovníci. Sbor je věkově pestrý, s převahou
kategorie 40 – 55 let. Požadované vzdělání speciální pedagogiky splňuje 100 % učitelů.
Vychovatelé a asistenti si podle potřeby vzdělání doplňují. Sbor je stabilizovaný, odchody
jsou výjimečné. Častější střídání je pouze u asistentů pedagoga, kteří jsou vázáni na přidělené
dotace.
Všichni si rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti prostřednictvím kurzů, školení
a seminářů v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tři
z pedagogů splňují i kvalifikaci zdravotní sestry. Úroveň Z ve školení počítačové gramotnosti
získalo 98% pedagogů, 80 % dosáhlo úrovně P0.
Ve škole pracuje:
- výchovný poradce, který zároveň vykonává funkci školního metodika prevence
- koordinátor enviromentální výchovy
- správce ICT
Škola má 6 provozních zaměstnanců.
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2.7

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Škola s od roku 1990 systematicky věnuje rozvoji projektové a grantové činnosti.
Zaměřujeme se na projekty krátkodobé, které však opakovaně rozvíjíme a rozšiřujeme v
dalším časovém období. Zapojujeme se především do projektů a grantů vypisovaných KÚ
Zlínského kraje (dříve ŠÚ Vsetín), MěÚ Rožnov p. R., obracíme se především na Nadaci
Charty 77, firmu Siemens, Nadaci Eurotel, Nadace ČEZ, Nadace Ivo Valenta Děti-kulturasport.
Rozvíjíme zejména tyto oblasti:
- prevenci patologických jevů – škola byla v této oblasti několikrát oceněna za kvalitní
činnost KÚ Zlínského kraje
- ekologickou výchovu
- zájmovou a sportovní činnost žáků
- podporu činností žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
- zlepšování podmínek pro integraci žáků s těžkými a kombinovanými vadami
- budování bezbariérového prostředí
- vybavení školy názornými pomůckami
- podporu počítačové gramotnosti, práci s internetem a výukovými programy
Mezinárodní spolupráci s podobným typem školy se nám dosud nepodařilo realizovat.
Navázali jsme kontakt se Speciální základní školou internátní v Považské Bystrici, Slovenská
republika.

2.8

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče jsou o průběhu a výsledcích výchovně vzdělávací činnosti školy informováni
průběžně prostřednictvím deníčků, žákovských knížek, při pravidelných třídních schůzkách
pro rodiče, prostřednictvím webových stránek školy, při osobních a telefonických
konzultacích dle dohody s pedagogy, v době akcí, které škola pořádá (výstavky, soutěže,
sportovní a zábavné akce). Učitelé 1. stupně ZŠ praktické a tříd ZŠ speciální téměř denně
podávají rodičům informace a řeší s nimi případné problémy.
Ve škole působí od roku 2006 školská rada. Schází se 2 – 4 x ročně dle potřeby. Je
vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, hospodaření školy,
záměrech a dalším rozvoji školy.
Výchovně vzdělávací činnost školy podporuje Nadační fond školy a občanské sdružení
Dolíček.
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Část C
3.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1

Zaměření školy:
•
•
•
•
•
•
•

dobrá znalost žáků, pravidelná diagnostika
individuální přístup, diferenciace
atmosféra klidu, přátelského ovzduší, tolerance
rozvoj praktických činností využitelných v každodenním životě
vzájemná spolupráce všech pracovníků školy
environmentální výchova –aktivní podíl žáků na tvorbě a péči o prostředí školy
prevence patologických jevů

Škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
s cílem uplatnění dosažených vědomostí, dovedností a návyků v praktickém životě.
K žákům je přistupováno diferencovaně s ohledem na stupeň a rozsah postižení nebo
znevýhodnění, na nutnou míru podpory – počty žáků ve třídě, asistent pedagoga, individuální
vzdělávací plán, speciální pomůcky a vybavení, případně přeřazení žáka do jiného
vzdělávacího programu v rámci školy (třídy speciální školy, rehabilitační vzdělávací program,
vzájemná prostupnost všech školních vzdělávacích programů).
Žáci jsou do školy zařazováni na základě odborného pedagogicko – psychologického
vyšetření, postupně v průběhu své základní školní docházky.
Na prvním stupni se zaměřujeme na důkladné poznání žáka, jeho adaptaci na nové
prostředí, vytváření pozitivního vztahu ke školní práci, na podporu a rozvoj hygienických a
pracovních návyků, komunikace a upevňování každého drobného pokroku. Charakteristická
je značná diferenciace míry postižení či znevýhodnění jednotlivých žáků v rámci ročníků.
Na druhém stupni se rozvíjí žáci v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní.
Důraz se klade na pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, pozitivní vztah
k pracovním činnostem, které dávají základ rozvoji schopností a zájmů a profesní orientaci.
Ve škole pracují plně kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří pravidelně
spolupracují s odborníky ze SPC pro mentální postižení a ze SPC pro žáky s více vadami.
Speciálně pedagogickou péči zajišťujeme pro žáky s tělesným a zrakovým postižením,
s těžšími vadami řeči a s poruchou autistického spektra formou individuální integrace
v kmenových třídách s využitím individuálních vzdělávacích plánů, asistence pedagoga,
úpravou hodinové dotace učebního plánu, speciálními pomůckami a vybavením. Při
zabezpečování služeb dobrovolníků a osobních asistentů spolupracujeme s nestátními
neziskovými organizacemi.
Na materiálním zabezpečení integrací se podílí škola, Nadační fond školy a občanské
sdružení Dolíček formou projektové a grantové činnosti.
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Postupně a promyšleně chceme zavádět do výuky kooperativní a projektové
vyučování, rozvoj komunikace, týmové spolupráce a vlastního sebehodnocení.
Nově je ve ŠVP zařazen Cizí jazyk jako povinný předmět od 6. ročníku. Důraz je
kladen na konverzaci, odstranění zábran při komunikaci v cizí řeči. Cílem je snížit handicap
žáků mezi vrstevníky z jiných škol při nástupu na SOU. Povědomím o cizím jazyku umožnit
lepší postavení na trhu práce. Dosud jsme konverzaci v cizí jazyku řešili nepovinným nebo
volitelným předmětem nebo prací v zájmovém kroužku. Dosavadní německá konverzace bude
nyní rozšířena i o základy anglického jazyka.
Velký význam pro další vzdělávání, pracovní uplatnění i každodenní život mají výuka
informatiky, kdy se žáci postupně od 4. ročníku seznámí s využitím informačních a
komunikačních technologií na elementární uživatelské úrovni.
Za klíčové považujeme rozvoj praktických pracovních činností, které žák využije
jednak v přípravě na povolání, ale především ve svém osobním životě při navazování
partnerských vztahů, zabezpečení vlastní rodiny, péči o děti. Proto je velký důraz kladen na
rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu ke zdravému životnímu stylu.
Za podpory speciálně pedagogických metod cíleně navazujeme takové situace, ve
kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. K tomu napomáhají diferencované úkoly,
individuální přístup a důraz na rozvoj výchov – výtvarné, hudební, pracovní, tělesné a jejich
vzájemného propojení. Posílení žákova sebevědomí, pozitivní orientaci a účelné využívání
volného času podporuje i práce v zájmových kroužcích.
Dlouhodobě se zaměřujeme na práci v oblasti prevence patologických jevů –
každodenní práce s žákem, granty, projekty, besedy, soutěže, přednášky, prožitkové semináře.
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Výchovné a vzdělávací strategie a kompetence

2.

1.

Podněcovat žáky
k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a
k řešení problémů

Umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat
je pro celoživotní učení

Cíle základního vzdělávání

Vyhledávání, rozbor a řešení problémových situací každodenního života v jejich konkrétní podobě. Veškeré činnosti vést v úzkém sepjetí s realitou.
Uplatňování mezipředmětových vztahů, hledání souvislostí na konkrétních příkladech.
Střídání vyučovacích forem, metod a prostředků, využívání aktivizujících metod práce. Zdůraznění názoru při všech činnostech.
Systematicky spirálovitě rozvíjet rozumové dovednosti ve vědomostní složce, vytvářet dostatek příležitostí pro získávání nových poznatků a
zkušeností.
Podpora nápaditosti, různých způsobů řešení problémů.
Práce ve skupinách, aktivní spoluúčast na rozdělování rolí, přípravě řešení, realizaci i vyhodnocování práce.
Postupné zvyšování náročnosti úkolů, hledání nových řešení, vytváření vlastních plánů a pracovních postupů.
Otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy, navrhovat společná řešení.
Podpora samostatného rozhodování navrhováním alternativ při řešení problémů. Podněcovat vlastní rozhodování povzbuzováním, kladný hodnocením,
podporou sebevědomí a sebedůvěry.
Pozitivní atmosférou klidného přístupu, otevřenosti a přijímání žáků i s jejich chybami vytvářet prostor ke sdělování vlastních problémů.
Na konkrétních situacích vyvozovat zaujmutí vlastního postoje, vyslovení svého názoru, i pokud není shodný s většinou nebo obecným trendem, učit
se názor, postoj jednoduše, na konkrétním příkladu, situaci obhájit.
Pomocí názorných ukázek, informací, prvků dramatizace rozpoznávat a předcházet nebezpečným situacím. Fixovat správné jednání při ohrožení
vlastní nebo jiné osoby. Schránka důvěry, kontakty na odborníky, linky pomoci.

Individuální přístup k žákovi na základě jeho dosavadní úrovně, stupně postižení a různé míry podpůrných opatření .
Přiměřenost učiva, vytváření situací pro navození prožitku úspěchu.
Rozvíjení vědomostí, dovedností, postojů a způsobů rozhodování pomocí metod, které co nejvíce umožní přímou zkušenost na konkrétní úrovni.
Dostatek informačních zdrojů – učební texty, knihovna, internet a další multimediální zdroje, výukové programy, vycházky, výlety, exkurze.
Propojení informací s praktickým životem, zadávání úkolů na konkrétních, praktických příkladech.
V praktických činnostech si pravidelně a více způsoby ověřovat osvojené poznatky a dovednosti.
Ustálený postup při osvojování učiva, dodržování tohoto postupu, časté opakování a upevňování poznatků a dovedností.
Motivace žáků oceňováním sebemenšího úspěchu jednotlivých žáků. Pozitivní hodnocení toho, co už dokázal, zvládl, ne toho, co nezvládá. Důraz na
dílčí pokroky. Společné hodnocení a sebehodnocení, poznávání vlastních možností, schopností i limitů. Zpětná vazba
Aktivizační metody práce, činnosti, hry, názorné demonstrace.
Podpora samostatnosti, organizace vlastní činnosti, aktivity, tvořivosti, umožnění uplatnění vlastního úsudku.
Důraz na zvládnutí techniky čtení, práci s textem. Cvičení na rozvoj koncentrace pozornosti, smyslového vnímání a paměti.
U některých žáků dle potřeby - individuální vzdělávací plány, podpora asistenta pedagoga, speciální pomůcky a potřeby.
Prezentace výsledků své práce – možné výstavky, portfolia, soutěže, projekty, skupinové a individuální práce.
Motivace k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání – pracovní zařazení, trh práce, nezaměstnanost, sociální podpora, seberealizace, sebeuspokojení.
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Vést žáky k všestranné a
účinné komunikaci

Rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a
respektovat práci a
úspěchy vlastní i druhých

3.

4.

Cíle základního vzdělávání

Jasná pravidla pro soužití ve škole – práva, povinnosti, sankce. Vlastní podíl třídních kolektivů na formulaci pravidel. Jednoznačný výklad práv a
povinností, přijímání důsledků vlastních rozhodnutí. Možnosti žáků vyjadřovat se prostřednictvím školního parlamentu, třídních samospráv.
Konkrétně a přesně stanovovat a objasňovat, za co je žák chválen, kárán, sankcionován. Kladná i záporná hodnocení prospěchu i chování se snažit
uplatňovat bezprostředně po zhodnocené činnosti, projevu. Při diskusích a rozborech se učit rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby a nedostatky,
chování narušující soužití ve třídě, škole.
Atmosféra vstřícnosti, přátelství, otevřenosti, demokracie. Pozitivní hodnocení, soustavné záměrné podtrhávání kladných vlastností žáka, upevňování
pocitu vlastní jedinečnosti.
Spolupráce ve výuce, kooperativní učení, vzájemná pomoc. Prostor pro zhodnocení práce ve skupině, třídě, škole. Osobní odpovědnost za výsledky
společné práce.
Pomocí zprostředkování osobních kontaktů a prožitků vést žáka k maximální toleranci a empatii k lidem nemocným, postiženým či jinak odlišným.
Vést k pomoci mladším, slabším, postiženým spolužákům.
Pomoc žákům v orientaci v obtížných osobních či rodinných situacích jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení.
Rozvoj sociálního chování – především starší žáky zapojovat do organizace akcí pro mladší spolužáky (příprava soutěží, výlety, kroužky apod.), do
pomoci dětem s těžším mentálním nebo kombinovaným postižením ze tříd speciální školy apod.
Prožitkové semináře, besedy, dlouhodobé projekty i aktuálně organizované akce k prevenci negativních jevů, rizik patologických forem chování i
s jejich důsledky – záškoláctví, krádeže, kouření, alkohol, drogy…..
Posilování sebeúcty a právního povědomí – prevence možností šikany, psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině.
Seznamovat se i s prostředím mimoškolním – divadlo, koncerty, výlety, muzea, soutěže, exkurze….., rozvíjet sociální dovednosti i mimo školu.
Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy.
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery.

Zdůraznit rozvoj dovednosti komunikace pro úspěšnost sociální integrace žáků.
Vytvářet dostatek prostoru pro komunikaci různými formami – ústní, písemnou, výtvarnými i technickými prostředky, náhradní formy komunikace piktogramy, VOKS apod.
Používáním otevřených otázek vést žáky důsledně od jednoslovných odpovědí k odpovědím celou větou.
Vést žáky ke správné formulaci otázek – na základě konkrétních příkladů, problémových úloh, činností.
Poskytovat dostatek časového prostoru k vyjádření žáka.
Zařazovat prvky kooperativního učení.
Nacvičovat dialog, formulování a obhajování svého názoru. Vyslechnout názor druhého.
Podněcovat vyjadřování názorů v diskusních kruzích na témata pro žáky aktuální, přiměřená, zajímavá, která odrážejí každodenní život dětí ve škole,
v rodině, ve volném čase.
Klidné, věcné řešení konfliktů.
Formou her a cvičení rozvíjet neverbální komunikaci. Podpora práce ve skupině, komunikace ve skupině.
V praktických činnostech nacvičovat používání technických informačních a komunikačních prostředků – telefon, fax, mobil, internetová pošta….
Podpora přátelské atmosféry, odstraňování bariér neporozumění, nežádoucích projevů v komunikaci mezi dětmi.
Pomocí dramatizace, modelových situací, činnostního učení apod. nacvičovat pravidla vystupování a komunikace i mimo žákovský kolektiv,
s dospělými, na veřejnosti.
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Připravovat žáky k tomu,
aby se projevovali jako
samostatné, svobodné a
zodpovědné osobnosti,
uplatňovali svá práva a
naplňovali své povinnosti

Vytvářet u žáků potřebu
projevovat pozitivní city
v chování, jednání a
v prožívání životních
situací, rozvíjet vnímavost
a citlivé vztahy k lidem,
svému prostředí i
k přírodě.

Učit žáky aktivně rozvíjet a
chránit fyzické, duševní a
sociální zdraví a být za ně
zodpovědný

Vést žáky k toleranci a
ohleduplnosti k jiným
lidem, k jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit
je žít společně s ostatními
lidmi.

5.

6.

7.

8.

Cíle základního vzdělávání

Využívat každodenní příležitosti k nacvičování a upevňování tolerantního chování.
Převádět principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti na konkrétní situace v životě dětí.
Simulovat vhodné situace, řešit je na skutečných i modelových příkladech. Využívat prvky dramatické výchovy.
Vytvářet podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí.
Solidarita s druhými, pomoc nemocným, starým, postiženým, negativní projevy ve společnosti.
Minimální plán prevence.

Čistota prostředí školy. Vhodné hygienické zázemí. Vhodné prostředí – účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho úpravě a údržbě.
Organizace denního režimu ve prospěch žáků – časová, obsahová. Zdravý stravovací a pitný režim.
Kompenzační a hygienické přestávky v učení.
Pohybové a relaxační přestávky, dostatečná nabídka pohybových aktivit.
Škola bez kouření a drog.
Důsledná prevence šikany a násilí.
Respektování individuálních rozdílů, přátelské jednání, pozitivní myšlení.

Vytvářet dostatek příležitostí k získání zkušeností v činnostech, které jim přinášejí radost, uspokojení, zážitky. Rozvíjet citové vztahy k lidem, přírodě,
ke kultuře.
Uvědomovat si, formulovat a vyjadřovat vlastní emoce, svůj postoj a vztah k okolnímu světu, kultivovat emoční projevy – modelové situace,
dramatická výchova, prožitky ve výchovách, vlastní tvůrčí činnost, soutěže (recitační, pěvecká, výtvarná, taneční, ale i soutěže a vystoupení
sportovního charakteru), zájmové kroužky, školní vystoupení, besídky, výstavky, projektová činnost, návštěvy koncertů. divadel, výstav, výlety,
exkurze…..
S pomocí dospělých se orientovat ve vlastních citových vztazích, učit se je řešit.

Důsledné dodržování zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy. Učit se pracovat se školním řádem. Nezaměňovat demokracii a svobodu za
anarchii. Dodržovat mravní hodnoty a slušné jednání. Přehrávat a vyhodnocovat modelové a praktické situace pro pochopení pozitivních a negativních
projevů chování. Učit se samostatně rozhodovat a nést za svá rozhodnutí důsledky.
Vyjádření vlastních názorů prostřednictvím žákovské samosprávy, školní parlament. Názory vyjadřovat vhodnou formou.
Uplatňování demokratických principů v životě školy – vytváření základního povědomí o právech a povinnostech občana demokratické společnosti na
konkrétních příkladech, praktické činnosti.
Návštěvy důležitých orgánů a institucí, práce s úředními formuláři. Nácvik běžných životních situací - návštěva lékaře, nakupování, cestování
hromadnou dopravou, pošta, knihovna…..
Netolerance projevů rasismu a xenofobie v každodenním životě.
Tematické besedy a diskuse – ochrana zdraví, zdravý životní styl, důsledky zneužívání návykových látek, organizace volného času, seberealizace,
životní hodnoty.
Zájmové aktivity ve škole, třídění odpadu, výzdoba školy, drobné opravy, údržba vybavení školy a jejího okolí.
Osobní příklad pedagoga.

Způsob naplňování cílů ve výuce, v každodenním životě žáka a školy

16

9.

Pomáhat žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti i
reálné možnosti a
uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při
rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci

Cíle základního vzdělávání

Ověřovat si své schopnosti na konkrétních praktických činnostech.
Získávat a postupně systematicky rozvíjet základní pracovní návyky, dovednosti a postupy.
Seznámit se v praktických činnostech s vyžitím a odborným názvoslovím nástrojů, nářadí, pomůcek a materiálů pro běžné domácí použití i pro
řemeslné práce.
Pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce ostatních formovat přímou účastí žáka na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí.
Diferencovat pracovní činnosti podle individuálních možností žáků ( ind.schopnosti, zručnost, úroveň motoriky i zdravotního handicapu).
Rozšiřovat pracovní a komunikační schopnosti prací ve dvojici, ve skupinkách. Společně hodnotit práci. Vést k reálnému sebehodnocení, upozorňovat
na každý dílčí úspěch, pozitivně motivovat a hodnotit. Postupně vést k reálnému posouzení svých manuálních schopností z hlediska profesní orientace.
Volit pracovní činnosti zvládnutelné v časově kratších úsecích, časově náročnější činnosti dělit na kratší úseky, vyhodnocovat průběžně – dílčí
výsledky.
Pracovat podle plánků, nákresů, návodů. Učit se vytvářet si vlastní řešení a postupy. Propojovat pracovní činnosti s ostatními předměty, aplikovat
v praxi získané vědomosti.
Exkurze ve výrobnách, OU, SOU, návštěvy úřadu práce, domácí řemesla ( muzeum v přírodě, práce v rodinách..) – získávání reálné představy o
jednotlivých řemeslech a pracovních činnostech z pohledu volby povolání.
Základní přehled o pracovním trhu, možnostech pracovního uplatnění v regionu, úřední úkony v souvislosti se získáváním práce – spolupráce s úřadem
práce. (besedy, návštěvy ÚP), práce s tiskem, internetem.
Dramatizace, modelové situace – nácvik pravidel chování na úřadech, pracovišti, při komunikaci s nadřízenými, při pohovoru uchazeče o práci apod.
Plán práce výchovného poradce.
Výstupní hodnocení žáků.
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Učí se žádat učitele o pomoc, když potřebuje klid při
práci, respektuje pokyn učitele na podobný požadavek
ke své osobě.
Učí se žádat učitele o radu a respektovat, pokud
pedagog nechce nebo nemůže vyhovět hned. Nevzteká
se.

O přestávkách odpočívá, nedopisuje nevypracované
úkoly. S pomocí učitele si vytváří režim střídání
činností: práce, odpočinku a zábavy.

1.2

1.4

S dopomocí učitele se přizpůsobuje různým
výukovým aktivitám. Ve spolupráci s učitelem
zjišťuje a ověřuje svůj způsob učení.

Aktivně se zapojuje do různých výukových činností
pod vedením učitele.

Orientuje se v učebnici a na stránce.

S pomocí učitele uvádí jednoduché příklady využití
učiva v osobním životě.

1.6

1.7

1.8

S pomocí názoru uvede konkrétní příklady, jak může
učivo, dovednosti, informace z výuky využít
v každodenním praktickém životě.

Pod vedením učitele vyhledá v textu základní
informace a odpovědi na jednoduché otázky.

Nebojí se zeptat nebo požádat o vysvětlení, připojí se
se svojí zkušeností z každodenního života, uvádí
konkrétní příklady.

Požádá učitele o pomoc, když něčemu nerozumí nebo
něco nezvládá.

S pomocí učitele poznává, že se lze učit různými
způsoby.
Používá jednoduché mnemotechnické pomůcky a jiné
pomocné způsoby učení.
Za podpory učitele požádá spolužáky o klid, když ho
potřebuje, respektuje podobné požadavky ze strany
spolužáků na svoji osobu.
Potřebuje –li poradit, dohodne se s pedagogem nebo
spolužákem. Pokud oslovená osoba nechce nebo
nemůže pomoci ihned, počká. Nevykřikuje a hlasitě
nevyžaduje okamžitou pomoc jen pro svoji osobu.
Pod vedením učitele během procesu učení střídá
vhodné činnosti, přestávky v učení vyplňuje
odpočinkem, relaxací.

5. ročník

1.5

Výuka

1.3

S pomocí učitele si osvojuje základní schopnosti,
které jsou předpokladem k učení.

1.1

Metody a způsoby učení

3. ročník

1. Kompetence k učení

3.2.2 Kompetence

Klade doplňující otázky, pokud je mu něco nejasné
nebo tehdy, když již má o věci povědomí a chce něco
objasnit, doplnit, potvrdit a uvést do souvislostí.
Doplňuje informace nebo jejich zdroje (internet,
televize…), pokud se již s problémem setkal.
Přizpůsobuje se různým výukovým aktivitám,
navrhuje aktivitu, která se mu vzhledem k charakteru
úkolu a z jeho osobního hlediska jeví jako
nejvýhodnější (samostatná práce, skupinová práce,
dvojice…).
Samostatně vyhledává základní informace podle
vhodně sestavené podpůrné osnovy. Písemně
odpovídá na přiměřené a jednoduše formulované
otázky.
Využívá poznatky z jednoho předmětu i v dalších
předmětech, s podporou a návodem učitele hledá
konkrétní využití osvojených poznatků a dovedností
v každodenním osobním životě, spojuje je s přípravou
na povolání, s pracovním zařazením.

Při učení se snaží odstranit rušivé podněty, vytváří si
vhodné podmínky pro vlastní učení, volí si prostředí,
které mu pro daný úkol vyhovuje.
Pozná sám nebo s podporou učitele, kdy je pro učení
vhodné komunikovat a spolupracovat s ostatními a
kdy mu naopak půjde řešení úkolu lépe samotnému,
v klidu a na izolovaném místě.
V přípravě na vyučování využívá režim střídání
činností
(soustředění na práci, přestávky a relaxace).
Používá jednoduché techniky na odstranění únavy,
relaxuje způsobem, který mu samotnému vyhovuje.

Za podpory učitele si ověřuje, jaké způsoby a metody
učení jsou pro něho nejefektivnější, vědomě je
používá.

9. ročník
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S pomocí učitele se vyjádří, co se mu na práci líbilo.

Pod vedením učitele se snaží dodržet čas, naplánovaný
na splnění úkolu.

S pomocí učitele mluví o tom, co mu jde dobře a kde
potřebuje radu, pomoc.

1.12

1.13

1.14

S pomocí učitele vyhledává informace z nabídnutých
zdrojů.

S pomocí učitele užívá známé symboly, znaky,
termíny.

Pod vedením učitele využívá jednoduché informace
v každodenním životě v praktických činnostech.

1.15

1.16

1.17

S pomocí učitele uplatňuje (i simulovaně) získané
informace v praktických situacích každodenního
života, spojuje nové informace s předešlými
zkušenostmi.

Při plnění jednoduchých úkolů užívá za podpory
názoru jednoduché termíny, znaky a symboly.

Pod vedením učitele vypracuje jednoduchý úkol
z nabídnutých informačních zdrojů.

S pomocí učitele plánuje čas na potřebnou přípravu a
splnění úkolu, zkouší odlišit důležité poznatky od
méně důležitých.
Společně s učitelem a spolužáky hovoří o svých
vědomostech a dovednostech z různých oblastí, co se
mu daří dobře, kde potřebuje pomoc.

Za pomocí učitele porovnává výsledky své práce se
vzorem, předlohou, normou, učí se přijímat
hodnocení.

1.11

Práce s informacemi

S pomocí učitele se jednoduše vyjádří, jak se mu práce
povedla, co mu šlo a bavilo ho, co se mu nedařilo.

Nevysmívá se ostatním za špatné odpovědi.

1.10

Pokud neví, radí se s učitelem i se spolužáky.
Pod vedením učitele poznává vlastní pokroky.
Upozornění na chybu nepřijímá jako kritiku své
osoby, společně s učitelem hledá cestu k její nápravě.
Nevysmívá se ostatním za nesprávné odpovědi, pokud
se sám zmýlí nebo něco neví; nevymlouvá se, uzná
chybu a společně se spolužáky a učitelem hledá
možné řešení.
S pomocí učitele si stanoví kritéria (úprava, čas,
rozsah), za kterých bude jeho práce úspěšná.

Žádá o pomoc učitele, přijímá pochvalu, ale i
nepříznivé hodnocení v konkrétní situaci, neuráží se.

1.9

Výsledky učení

Při práci využívá různé informační zdroje. Zhodnotí,
který z informačních zdrojů mu vyhovuje, zda mu
pomohl informaci najít.
Za pomoci názoru využívá při řešení praktických
úkolů každodenního života obecně používané termíny,
znaky a symboly.
Za podpory spolužáků i učitele spojuje získané
informace do souvislostí, aplikuje je při řešení
praktických problémů života.

Společně se spolužáky a učitelem hledá chybu, snaží
se ji opravit, najít jiné řešení.Nenechá se neúspěchem
odradit, s podporou ostatních nebo sám hledá způsob
nápravy, jiné řešení.
Se spolužáky a učitelem spoluvytváří kritéria
hodnocení práce, zkouší se podle nich hodnotit,
stanovit konkrétní správné a chybné postupy, vlastní
pokrok nebo strategie.
S podporou učitelem jednoduše popíše, jak pracoval
na daném úkolu, co ho bavilo, co se dařilo a nedařilo,
v čem udělal chybu, v případě nezdaru se vyrovnává
s negativní zpětnou vazbou.
Pod vedením učitele rozlišuje základní, důležité úkoly
a činnosti od méně důležitých, snaží se rozvrhnout čas
tak, aby zvládl splnit nejdříve ty důležité.
Za podpory učitele odhaduje, na jaké úkoly
samostatně stačí jeho vědomosti a dovednosti, snaží se
o reálné hodnocení (nepodceňuje se,
nenadhodnocuje), formuluje doplňující otázky,
kterými se při řešení úkolů, na které samostatně
nestačí, ptá spolužáků nebo učitele.

Rozpoznává své problémy v učení, pojmenovává je a
přijímá podporu a rady od učitele a spolužáků.
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Společně s učitelem určí, co problém způsobuje.

Společně s učitelem určí, jestli je problémová situace
nová nebo se již s podobnou setkal.

Společně s učitelem označí možná nebezpečí nebo
riziko řešení.
Povídá si společně s učitelem o tom, co si o problému
může myslet někdo jiný.

2.2

2.3

2.4

Společně s učitelem si povídá, jaké možnosti by se
mohly použít při řešení problému.
Společně s učitelem si povídá, za jakých podmínek by
se mohlo dané řešení zvolit.
Společně s učitelem si povídá, jaké by bylo vhodnější
řešení a proč.

2.10

Společně s učitelem pokračuje v řešení, i když zatím
není úspěšný.

Společně s učitelem hledá chybu a opravuje ji.

2.14

2.15

2.16

Seznámí se s jednoduchým experimentem navrženým
učitelem.

Experimentální práce

Společně s učitelem jednoduchý problém řeší.

2.13

Řešení problému

2.12

2.11

2.9

Společně s učitelem si povídá o tom, proč se asi něco
stalo.
Společně s učitelem si povídá o tom, co o problému
ví.

Povídá si společně s učitelem o tom, jaké problémy by
mohly nastat při řešení jednoduchého problému.
Společně s učitelem znázorňuje jednoduché situace.

2.8

2.7

2.6

Plánování řešení

2.5

Pod vedením učitele pojmenuje problém.

2.1

Analýza problému

3. ročník

2. Kompetence k řešení problémů

Společně s učitelem navrhne jednoduchý experiment
pro ověření hypotézy.

S pomocí učitele a spolužáků hledá chybu a opravuje
ji.

Společně s učitelem a spolužáky řeší jednoduchý
problém.
Za podpory učitele pokračuje v hledání řešení, i když
nebyl úspěšný.

Společně s učitelem a spolužáky navrhne možnosti
řešení.
Společně s učitelem a spolužáky hledá, za jakých
podmínek by se dalo řešení zvolit.
Společně s učitelem a spolužáky vybírá vhodnější
řešení z navržených možností.

Při řešení jednoduchého problému společně s učitelem
a spolužáky předvídá, jaké situace by mohly nastat.
Společně s učitelem a spolužáky vytváří a využívá
znázornění známého problému.
Společně s učitelem a spolužáky vysloví jednoduchý
předpoklad (hypotézu).
Společně s učitelem a spolužáky určuje, zda má
informace potřebné k řešení problému.

Společně s učitelem a spolužáky označí možná
nebezpečí a rizika.
Společně s učitelem a spolužáky posoudí, jak by
problém mohl vidět někdo jiný.

Společně se spolužáky za podpory učitele pojmenuje
problém.
Společně s učitelem a spolužáky hledá, co způsobuje
problém.
Společně s učitelem a spolužáky pozná, zda se již
s podobným problémem setkal.

5. ročník

Navrhne jednoduchý experiment pro ověření
jednoduché hypotézy.

Za podpory učitele postupně úkol řeší, hodnotí
dosažené cíle a stanovuje další.
Pokračuje v hledání řešení, i když nebyl napoprvé
úspěšný, za podpory učitele nebo spolužáků hledá
příčiny neúspěchu a možnosti jejich odstranění.
Za podpory učitele a spolužáků rozpoznává chyby a
navrhuje nová řešení.

Při řešení problému předvídá, jaké situace by mohly
nastat.
Vytváří a využívá znázornění jednoduchého
problému.
Společně s učitelem na základě dostupných informací
vysloví hypotézu (předpoklad).
Společně se spolužáky a za podpory učitele posoudí,
zda má dost informací k řešení problému nebo zda je
nutno další informace vyhledat.
Navrhne možnosti, které by při řešení problému mohl
použít.
Společně se spolužáky formuluje podmínky, které by
bylo třeba splnit, aby se dalo řešení použít.
Společně se spolužáky vyhodnotí různé návrhy vlastní
i návrhy ostatních a rozhoduje se mezi nimi.

Odhadne, co způsobuje problém, společně s učitelem
hledá příčinu a důsledek.
Za podpory učitele rozpozná, zda se problém podobá
jiné známé situaci, kterou již řešil, hledá podobnosti a
odlišnosti.
Odhaduje, která místa při řešení přináší nebezpečí a
rizika.
Za podpory učitele a spolužáků analyzuje problém
z různých hledisek.

Pojmenuje problém, určí koho a čeho se týká.

9. ročník
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Společně s učitelem zhodnotí, zda se experiment
povedl.

2.20

Dovede uznat chybu v řešení, podle rady spolužáka
nebo učitele chybu opraví.

Společně s učitelem a spolužáky probere výsledky
řešení, co přinesou dobrého a co nežádoucího.

Společně s učitelem pracuje s výsledkem řešení.

Společně s učitelem zopakuje, jak problém řešil

Pod vedením učitele najde svoji chybu.

Společně s učitelem si povídá, co nového řešení
přineslo.

2.22

2.23

2.24

Společně s učitelem a spolužáky využije výsledky
řešení.
S pomocí učitele vysvětluje svá řešení.

Společně s učitelem a spolužáky vyvodí jednoduchý
závěr z daného experimentu.

Společně s učitelem a spolužáky provádí jednoduchý
experiment.
Společně s učitelem a spolužáky zaznamenává
výsledky jednoduchého experimentu.
Společně s učitelem a spolužáky vyhodnocuje
výsledky jednoduchého experimentu.

2.21

Posouzení a aplikace řešení

2.19

2.18

Pod vedením učitele se podílí na provádění
jednoduchého experimentu..
Pomáhá učiteli zaznamenávat jednoduchý experiment
(kresba, písemný záznam…).
Společně s učitelem vyhodnocuje výsledky
jednoduchého experimentu

2.17

Za podpory učitele zdůvodňuje svoje řešení, obhajuje
svůj postup.
Je ochoten změnit svoje řešení, když dostane nové
informace od učitele nebo od spolužáků nebo si je sám
vyhledá.
Reaguje na změnu podmínek řešení.
Za podpory učitele a spolužáků vysvětlí konkrétní
důsledky řešení, přínos i negativní důsledky. Navrhne,
čím by se daly negativní důsledky zmírnit nebo
odstranit.

Využívá výsledná řešení v konkrétních situacích.

Zaznamenává postup a výsledky jednoduchého
experimentu.
Za podpory učitele společně se spolužáky
vyhodnocuje experiment z hlediska výsledku i
postupu.
Za podpory učitele společně se spolužáky vyvozuje
závěry z poznatků, které získal z jednoduchého
experimentu.

Provádí jednoduchý experiment.
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S pomocí učitele vyhledává velmi jednoduché,
názorné informace k danému tématu.

K získání jednoduchých informací za podpory učitele
využije nabízené obrazové materiály.

Pod vedením učitele rozlišuje pravdu a lež
v jednoduchém sdělení.

3.2

3.3

3.4

K vyjádření používá s pomocí učitele grafická
znázornění a symbolické prostředky .
S pomocí učitele vyjádří jednoduchý chronologický
sled z konkrétní životní situace.

3.6

3.8

Učí se psát, zvládat tvar písmen.

Písemný projev

3.7

Za pomoci učitele jednoduše vyjádří svoji myšlenku
tak, aby mu druzí rozuměli, snaží se mluvit ve větách.
Nepoužívá vulgární slova.

3.5

Způsob vyjadřování, srozumitelnost

Z jednoduchého pokynu učitele porozumí, co je pro
daný úkol důležité, pokyn několika slovy opakuje.

3.1

Práce s informacemi

3. ročník

3. Kompetence komunikativní

S pomocí učitele velmi stručně písemně vyjádří svoji
myšlenku, svůj prožitek, doplní ho výtvarným
vyjádřením.
S pomocí učitele sestaví a napíše pozdrav na
pohlednici, zapíše si úkol, informaci pro rodiče…

Za podpory učitele tvoří jednoduché, srozumitelné
věty, vyjadřuje se ve správných termínech, snaží se
dokončovat věty.
Pokud mu někdo neporozumí, nevzteká se; s pomocí
učitele vysvětlí nebo zopakuje sdělení.
Nepoužívá vulgární slova.
S pomocí učitele používá k vyjádření sdělení grafická
znázornění a symbolické prostředky .
Za podpory učitele při popisu nebo vyprávění velmi
jednoduché situace nebo zážitku postupuje
chronologicky od začátku do konce.
Společně s učitelem a spolužáky hledá příčiny a
následky dané situace a velmi stručně je popíše.

Pod vedením učitele vnímá, že některé informace na
nás působí tak, že s námi manipulují (např.reklama) a
mohou být i nebezpečné.

Z pokynů učitele nebo z jednoduchého zadání
porozumí, co je pro daný úkol důležité, velmi stručně
zopakuje obsah pokynu.
Za podpory učitele vyhledává z nabídnutých materiálů
jednoduché, názorné informace k danému tématu,
s učitelem a spolužáky o tématu diskutuje.
K získání a výměně informací využije jednoduché
textové a obrazové materiály.

5. ročník

Velmi stručně vyjádří písemně jednoduché sdělení
(dopis, pozdrav, pozvánku…), využívá možností
komunikačních technologií dle vhodnosti použití,
vyvaruje se vulgárního vyjadřování.
Samostatně si zapisuje informace, učí se sestavovat si
písemné seznamy (věci na nákup……).

K vyjádření sdělení používá grafická znázornění a
symbolické prostředky .
S pomocí učitele a spolužáků uspořádá popis situace
nebo stručné vyprávění podle časové a dějové osnovy.
Zjednodušeně zformuluje příčiny a následky dané
situace (na příběhu z vlastní zkušenosti, při společné
četbě, vyprávění, filmu…).

Vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli, používá
známé termíny, hovoří v celých jednoduchých větách,
které dokončuje (i za pomoci učitele).
Snaží se jednoduše vysvětlit to, co nebylo pochopeno.
Vyhýbá se vulgarismům.

S dopomocí učitele a spolužáků vyhledá základní
informace, stručně je shrne, za pomoci návodných
otázek určí důležité myšlenky.
Z různých zdrojů, které má k dispozici, vyhledává
informace k tématu, o kterém se spolužáky a
s učitelem diskutuje.
K získání a výměně informací účelně využije
dostupné textové a obrazové materiály, informační a
komunikační technologie (internet, e-mail, telefon,
SMS…).
S pomocí učitele pozná, kdy použité prostředky nebo
informace jsou manipulativní (volební kampaň,
reklama, nabídky půjček..).
Snaží se zformulovat, v čem jsou nebezpečné.

9. ročník
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Pod vedením učitele se snaží přizpůsobit mluvu tomu,
zda mluví s učitelem nebo spolužákem.

Když mluví s dospělým, ujišťuje se, zda mu rozumí.

Mluví přiměřeně hlasitě, snaží se mluvit zřetelně.
Umí poděkovat, požádat, pozdravit, učí se oslovovat.

3.10

3.11

3.12

Za podpory učitele naváže nový kontakt v malé školní
skupině.
Když něčemu nerozumí, zeptá se s pomocí učitele, jak
to mluvčí myslel.

Velmi stručně odpoví na otázku, která se týká přímo
jeho.

Nehádá se a nenadává.

Za podpory učitele se domluví se spolužákem bez
hádky.

S dopomocí učitele vyjadřuje různými způsoby své
pocity.
Vyhledá pomoc učitele, pokud s ním někdo
komunikuje hrubě, obtěžuje ho svými projevy.

Pod vedením učitele se učí pravidla komunikace
s dospělým a s spolužákem.

3.14

3.16

3.17

3.18

3.19

3.21

3.20

3.15

Za podpory učitele vyslechne krátké sdělení, neskáče
do řeči.

3.13

Naslouchání, navozování a udržování kontaktu při komunikaci

Společně s učitelem srozumitelně vysloví jednoduché
sdělení.
Za podpory učitele zkouší krátký ústní projev před
známým publikem (třída,….).

3.9

Ústní projev

S dopomocí učitele vyjadřuje různými způsoby své
pocity a názory.
Vyhledá pomoc spolužáka nebo učitele pokud s ním
někdo komunikuje hrubě, obtěžuje ho svými projevy,
vyhrožuje mu, vydírá ho nebo ho napadá.
S podporou učitele dodržuje pravidla komunikace
s dospělými, se spolužáky.

Za podpory učitele pochopí, že druhý může mít
odlišný názor a nemusí se s ním proto hádat a nebo
s ním nekamarádit.

Nehádá se s ostatními, neuráží je, svůj nesouhlas
vyjadřuje slušným způsobem.

Odpovídá stručně na otázky, které se týkají jeho
osoby.
S podporou učitele klade sám stručné otázky ostatním.

Za podpory učitele nebo spolužáka naváže nový
kontakt a domluví se s osobami, které dříve neznal.
Když něčemu nerozumí, zeptá se s pomocí učitele
nebo spolužáka, jak to mluvčí myslel.

S podporou učitele vyslechne krátké sdělení bez toho,
aby je přerušoval, sleduje mluvčího, neskáče do řeči.

Když mluví s učitelem nebo spolužákem, sleduje, zda
ho poslouchají a zda mu rozumí.
Mluví přiměřeně hlasitě, snaží se mluvit zřetelně, učí
se používat mimiku a gesta.
Jednoduše se omluví, správně oslovuje dospělé i
spolužáky, poděkuje, vyjádří prosbu, žádost.

S podporou učitele přizpůsobuje svůj mluvený projev
tomu, zda mluví s dospělým nebo s dítětem, se
známým nebo neznámým člověkem.

Za podpory učitele vysloví jednoduché sdělení.
Za dopomoci učitele zkouší ústní projev sólový nebo
skupinový před známým i početnějším publikem
(třída, 1. stupeň, soutěž, vystoupení…).

Umí se přiměřeně bránit nebo vyhledá pomoc
v případě, kdy je mu komunikace s druhým
nepříjemná (pomluvy, napadání, vulgarita…).
Společně s učitelem stanoví jednoduchá a přijatelná
pravidla komunikace mezi učiteli a žáky, mezi žáky
ve třídě, skupině.

Za podpory učitele klade mluvčímu doplňující otázky,
ujišťuje se, zda porozuměl správně a zda bylo
rozuměno jemu.
S podporou učitele vede s ostatními dialog o otázkách
bezprostředně se dotýkajících každodenního života ve
třídě, rodině, volného času, zájmů...
Řekne stručně svůj názor, nápad a vyzve ostatní, aby
se připojili k diskusi se svým názorem.
Nesouhlasné stanovisko nebo kritiku vyjadřuje
slušným způsobem, nehádá se a nepomlouvá.
S pomocí učitele svůj odlišný názor vysvětlí.
Za podpory učitele pochopí, že ostatní mohou mít jiné
názory a že se nemusí vždy ve všem shodnout a přesto
mohou spolu dobře vycházet.
Připustí, že každý může svůj názor změnit.
Dívá se na svět i z jiného, než vlastního pohledu.

Dává najevo druhému, že mu naslouchá tím, že s ním
udržuje oční kontakt. Neskáče do řeči, zbytečně
druhého nepřerušuje, zdržuje se vulgárních poznámek.
Naváže sám kontakt s osobou, kterou dříve neznal.

Mluví zřetelně, přiměřeně hlasitě, vyjadřuje se
v jednoduchých větách. Snaží se, aby vysvětlil smysl
sdělení, využívá mimiku a gesta.

Za případné podpory učitele stručně, srozumitelně
vyjádří své sdělení před publikem.
Žáci s vážnými problémy v komunikaci využívají
náhradní formy projevu (písemný projev, gesta,
obrázky, znaky, smluvená gesta…).
Rozlišuje, co chce sdělit, komu to chce sdělit a v jaké
situaci to sděluje.
Za podpory učitele volí podle situace vhodné jazykové
prostředky.
Sleduje, jak na jeho mluvený projev reagují ostatní.
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V jednoduchých každodenních situacích a s podporou
učitele poznává, které chování není podle pravidel a
mohlo by také ohrozit zdraví jeho nebo zdraví
ostatních.

Za podpory učitele se učí omluvit, že nezvládl své
jednání.

4.3

4.4

Za přímého vedení učitele se učí vyslovovat své
nápady směrem k druhým.
Pod vedením učitele se snaží nesvádět vinu na druhé.

4.6

4.7

Raduje se z úspěchů společné práce.

4.5

Vztahy s druhými

4.2

Pod vedením učitele rozvíjí své silné stránky
v přiměřených jednoduchých činnostech, posiluje své
postavení v menším kolektivu vrstevníků.
Pod vedením učitele se učí odstraňovat své nedostatky
pomocí posilování pozitivních stránek své osobnosti.

4.1

Poznání sebe samého

3. ročník

4. Kompetence sociální a personální

Za přímého vedení učitele se učí přijímat názor
druhých, neposmívat se mu.
Za podpory učitele vnímá potřeby dětí s těžším
postižením, starých osob.

Za podpory učitele se učí vyslovit druhým uznání a
poděkovat za ně.
Raduje se z úspěchů celé skupiny.

Pokud jedná impulsivně a své jednání nezvládne,
dokáže se omluvit.

Rozpozná, kterým chováním porušuje pravidla,
ohrožuje jeho zdraví a zdraví ostatních, snaží se
tomuto rizikovému chování vyhýbat.

S podporou učitele poznává své silné stránky, rozvíjí
je ve vhodných činnostech, posiluje své postavení
v třídním kolektivu.
S podporou učitele se snaží překonávat svá omezení a
nedostatky.

5. ročník

Snaží se vyslovovat ocenění práce a nápadů druhých
dříve než kritiku.
Raduje se z úspěchu skupiny i tehdy, když navrhoval
jiné řešení.
Snaží se nepodléhat třídním rivalitám.
Zdržuje se posměšků nad prací druhých.
Snaží se reagovat na informaci, ne na osobu.
Vnímá potřeby druhých lidí.
Za podpory učitele nachází možnosti své pomoci
starším, postiženým, nemocným osobám v blízkém
okolí.

S podporou učitele si objasňuje své silné stránky, učí
se je využívat ve svůj prospěch, posiluje své postavení
ve třídě, škole, rodině.
S pomocí učitele a spolužáků si uvědomuje svá
omezení a nedostatky, snaží se je ovládat, vědomě je
kompenzuje uplatněním a posílením pozitivních
stránek své osobnosti.
Dokáže rozpoznat a pojmenovat chování proti
pravidlům, chová se tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví ostatních.Snaží se vyhýbat rizikovému chování,
chápe jeho možné negativní důsledky.
S pomocí učitele hledá svoje možnosti při odmítání
cigaret, alkoholu, drog.
Pod vedením učitele se snaží pomocí názoru
pojmenovat své emoce.
V případě, že emoce nezvládl a jednal impulsivně,
v afektu, omluví se.
Pokusí se s pomocí učitele a spolužáka popsat, co
v daném okamžiku cítil.
S dopomocí učitele se snaží sestavit si jednoduché
pravidlo, postup, který by mohl používat při jednání
pod tlakem emocí.

9. ročník
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Za pomoci učitele a navozující situace nacvičuje
odmítání nabídek neznámých osob.
Učí se přivolat pomoc, když cítí ohrožení své osoby.

Společně s učitelem si vysvětlí, jak má vypadat dobře
splněná práce.
Pod vedením učitele je ochoten pracovat ve dvojici, v
malé skupině, půjčit si navzájem pomůcky a potřeby.

Společně s učitelem a spolužáky ve skupině nebo
dvojici si důkladně vysvětlí úlohu tak, aby všichni
rozuměli.
S podporou učitele si rozdělí role při řešení
jednoduchého úkolu ve dvojici, skupině.

Pomůže, když někdo nestačí úkol plnit.

Společně s učitelem svá díla, výtvory, výrobky a práce
vystaví.

Pod vedením učitele ukončí práci, uklidí pracovní
místo.

Společně s učitelem zhodnotí, zda se úkol podařilo
splnit, zda pracovali všichni.

4.15

4.16

4.17

4.18

4.14

Plní elementární úkoly, plní jasné role s přímým
návodem učitele, dotahuje úkoly do konce, rozpozná,
že je úkol hotov.
Při potížích hledá pomoc u učitele.

4.13

Práce ve skupině - realizace

4.12

4.11

4.10

4.9

Práce ve skupině - příprava

4.8

Pod vedením učitele udržuje po dobu práce pořádek
na pracovním místě, po ukončení se za podpory
učitele postará o úklid.
Společně s učitelem zhodnotí, zda skupina splnila
úkol, co se jí podařilo a co je potřeba opravit nebo
doplnit.
Společně s učitelem zhodnotí, co se každému
jednotlivci podařilo pro společný úkol udělat.
Učí se neházet vinu za chyby na druhé, nehádat se,
neobviňovat se.

S dopomocí učitele prezentuje své dílo ve třídě, škole,
vloží ho do portfolia nebo vystaví na www stránkách
školy.

V případě potřeby nabízí pomoc, na požádání pomoc
neodmítá.

Plní jednoduché úkoly s velmi malým počtem kroků,
plní jasné úkoly s návodem učitele, úkoly dotahuje do
konce a pozná, že je úkol hotov.
Při potížích hledá pomoc u učitele, spolužáka,
v učebnici nebo jiných zdrojích.

Za podpory učitele stanoví, jak bude vypadat dobře
odvedená práce.
Upraví pracovní místo, aby se skupině dobře
pracovalo, půjčuje pomůcky.

S podporou učitele si rozdělí role ve skupině buď
podle schopností nebo tak, aby se všichni vystřídali
nebo si stanoví jiná pravidla.

Pod vedením učitele probere se spolužáky úkol tak,
aby mu všichni rozuměli, klade doplňující otázky.

Pod vedením učitele nacvičuje chování v situacích,
kdy je sám (po cestě ze školy, doma…).
Odmítá nabídky a návrhy neznámých osob.
V situacích, kdy se cítí ohrožený vrstevníky nebo i
dospělými, se obrací na osobu, které důvěřuje (rodič,
učitel, kamarád, sourozenec…) a snaží se s nimi o
svých problémech mluvit.

Za podpory učitele hodnotí práci skupiny i jednotlivců
podle kritérií, která byla dána ve fázi přípravy.
Neuráží se, neobviňuje se, nehádá se.
Hledá pozitiva v práci jiných.

Plní jednoduché úkoly s malým počtem kroků.
Rozpozná, kdy je úkol hotov a dotahuje celou práci do
konce včetně úklidu, vyhodnocení, apod.
Při potížích hledá pomoc u spolužáka, v knihách či
jiných zdrojích.
Pomoc učitele hledá jen v případě hrozícího
nebezpečí, ohrožené zdraví apod.
Všímá si, kdo potřebuje pomoc.
Svoji pomoc umí taktně nabídnout, neshazuje toho,
kdo ji potřebuje.
Individuálně nebo ve skupině se postará o společné
dílo, rozhoduje samostatně, zda se využije v další
hodině, nalepí do sešitu, vyvěsí se ve třídě, škole, na
stránkách www, daruje se mladším spolužákům.
Po ukončení práce se postará o úklid.

Společně s učitelem a spolužáky rozebere, co je
úkolem tak, aby mu všichni porozuměli. Klade
doplňující otázky, formuluje úkol vlastními slovy.
Se snahou o minimalizaci neshod si rozdělí role podle
společně dohodnutých pravidel.
Přejímá svoji část úkolu i se zodpovědností za její
plnění.
Společně s učitelem stanoví kritéria, jak má vypadat
společná, dobře odvedená práce.
Připraví pracovní místo, pomůcky, nástroje a materiál
tak, aby všichni mohli bez omezení pracovat.

V situacích, kdy se cítí psychicky nebo fyzicky
ohrožen on nebo druhá osoba, obrací se na dospělého
nebo vrstevníka, ke kterému má důvěru, s žádostí o
pomoc.
Ví, kde je ve škole schránka důvěry, poradí i
mladšímu spolužákovi, jak ji použít.
Zná nebo umí zjistit čísla linek bezpečí, poradí i
ostatním.
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Neoznačuje své spolužáky a osoby ve svém okolí
hanlivými výrazy.

Pod vedením učitele dává návrhy na společné činnosti,
učí se přijímat i činnosti, které nevybral.

Pod vedením učitele posuzuje svoje práva.

S pomocí učitele se zeptá na důvody, proč je mu něco
zakázáno, zákaz respektuje.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Pod vedením dodržuje jednoduchá pravidla pro život
ve třídě.

Při řešení společných záležitostí podává svoje návrhy,
ale přijímá i návrhy druhých. Uvažuje o nich,
neodmítá ani řešení, která nejsou jeho, netrucuje.

Pod vedením učitele vnímá a popisuje jednoduchou
situaci ze svého okolí.

5.3

Pravidla

Při posuzování konkrétního problému, události ve
svém blízkém okolí, se s pomocí učitele vyjadřuje, jak
by se cítil on sám a posoudí, jak by situaci řešil on,
kdyby byl na tom místě.
Nevyjadřuje se pohrdavě o skupinách lidí, vyjadřuje
svůj názor na konkrétní osoby a činy, které zná.

S pomocí učitele vyjadřuje své pocity.

5.2

S pomocí učitele formuluje pravidla potřebná pro
život ve třídě, ve škole. Pravidla dodržuje nebo
přijímá důsledky z jejich nedodržení.
Ve sporech se dovolává sjednaných pravidel.

Posuzuje, jak v reálné životní situaci, kterou prošli,
byla respektována nebo porušována jeho práva,
využije pomoc dospělých, kde nemůže sám svá práva
uplatnit.
Dotazuje se slušně na důvody, co nebo proč mu je
zakázáno, důvody dovede vyslechnout a respektovat.

Neposmívá se emocím druhých, nedělá opovržlivé
poznámky.

Pod vedením učitele vyslechne názor spolužáka,
neposmívá se, sám říká svůj názor na věc.

S podporou učitele vyslechne názor druhého, přidává
svůj názor, nehádá se.

5. ročník

5.1

Respekt k druhým a práva jednotlivce

3. ročník

5. Kompetence občanské

Se skupinou vrstevníků a podporou učitele vytváří a
formuluje pravidla, potřebná pro danou situaci.
Navrhuje sám potřebu pravidel v nových situacích.
Pravidla dodržuje nebo přijímá důsledky z jejich
nedodržení.
Ve sporech se dovolává sjednaných pravidel.

Respektuje, že existují situace, kdy v zájmu
bezpečnosti mohou být ve výjimečných případech
omezena i jeho práva .

Nevyjadřuje se s pohrdáním a předsudky o skupinách
lidí nebo jejich příslušnících.
Všímá si, jak se předsudky a stereotypy objevují
v komunikaci doma, ve škole, na veřejnosti i
v médiích.
Hledá a navrhuje řešení, která by byla přijatelná pro
všechny.
Při hlasování se snaží, aby se přehlasovaná menšina
necítila špatně.
S pomocí učitele formuluje požadavky na dospělé,
kteří nerespektují jeho práva.

Ptá se na názor druhých.
Přijímá skutečnost, že je na jeden problém více
možných názorů.
Přijímá názory druhých jako možné.
Předkládá svůj názor jako jeden z možných, s pomocí
učitele ho podpírá argumentací.
Vyjadřuje své vlastní pocity a prožívání i
mimoslovně.
Nedotýká se v různých životních situacích citů
ostatních.
Snaží se posuzovat a hodnotit jevy, události a
problémy ve svém okolí také z pohledu druhých.

9. ročník
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Chová se tak, aby neomezoval spolužáky a
nepoškozoval prostředí třídy.

Zavolá pomoc dospělého pro napadeného spolužáka.

5.11

Upozorňuje, jaký problém má on nebo spolužák,
s učitelem hledá možnost nápravy.

5.13

Společně s učitelem posuzuje, zda má dost informací
ke konkrétní situaci.

5.15

Pod vedením učitele šetří materiály, energie, třídí
odpad, neplýtvá jídlem.

V případě nouze přivolá pomoc učitele.

V kritické situaci počká na pomoc, uposlechne pokyny
učitele.

5.18

5.19

Krizové situace

5.16

Udržitelnost života

Požádá učitele o radu, o pomoc, dotáže se na
potřebnou informaci.

5.14

Samostatné jednání

Pomáhá spolužákům, rodičům v konkrétních
činnostech běžného života.

5.12

Aktivní pomoc

Za přímé podpory učitele se snaží neřešit konflikty
násilím.

5.10

Odmítání násilí

5.9

V kritické situaci hledá vhodnou osobu na pomoc, řídí
se jejími pokyny.

Zná tísňová volání nebo osoby pro přivolání pomoci.

Dodržuje jednoduchá pravidla pro ochranu zdraví,
životního prostředí.

Pod vedením učitele požádá o radu, informaci a
pomoc (obchod, pošta, divadlo, kino, prostředky
hromadné dopravy, policie ČR…)
Společně s učitelem posuzuje, zda má dost informací
k tomu, aby se mohl rozhodnout.

Navrhuje, co by on a třída konkrétně mohly
podniknout, aby se odstranil některý problém nebo
nežádoucí jev alespoň z části.

Pod vedením dospělých promýšlí možnosti své
pomoci těm ve svém okolí, kteří pomoc potřebují.

V konfliktních situacích se za podpory učitele nesnaží
uplatnit násilí. Přijímá stanovená pravidla pro život ve
třídě a škole.
Získává pomoc pro napadeného spolužáka z řad
dospělých.

Chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly
druhé lidi a nepoškozovaly prostředí třídy, školy.

Zná, popíše a předvede záchranné a strategické
postupy při kritických situacích (úraz, utonutí, požár,
napadení…).
V kritických situacích poslouchá pokyny řídící osoby,
pomáhá těm, kteří sami nemohou pokyny plnit.

Posuzuje své potřeby a nároky, rozlišuje, co pro život
opravdu potřebuje.

Posoudí, zda má dost informací, aby se mohl
rozhodnout.
Hledá pozitiva i negativa problému.
Nedělá unáhlená rozhodnutí bez informací.

Požádá o radu, o pomoc, o informaci zaměstnance
úřadu.

Aktivně se zapojuje za pomoci dospělých do podpory
konkrétních i vzdálených lidí, do obecně prospěšných
akcí.
Upozorňuje na problémy, které se dotýkají jeho
samotného i spolužáků ve škole, doma. Snaží se
navrhovat možnosti řešení.

Nepoužívá násilné řešení sporů, vyjadřuje odmítání
agrese proti sobě i druhým, dovolává se řešení podle
stanovených pravidel.
V případě fyzického a psychického násilí nepřihlíží,
snaží se o řešení sám nebo získává pomoc u spolužáků
i dospělých.

V situacích, kde nejsou stanovena pravidla, se chová
tak, aby druhé lidi neohrožoval, neškodil jim.
Respektuje pravidlo, že jeho svoboda končí tam, kde
začíná svoboda druhého.
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S pomocí učitele určí čas nutný ke splnění úkolu.

Společně s učitelem připraví vhodný materiál a
nástroje pro daný pracovní úkol.

Společně s učitelem připraví pracovní místo.

6.2

6.3

6.4

Pod vedením učitele zvládne jednoduché pracovní
dovednosti.
Společně s učitelem popíše svůj pracovní postup.

Společně s učitelem sleduje při práci čas.

Dovede se soustředit kratší dobu na jednoduchý
pracovní výkon a snaží se ho pod vedením učitele
dokončit.
Pod vedením učitele šetří materiál a energie.

6.6

6.8

6.9

6.13

Společně s učitelem průběžně porovnává dílčí
jednoduché činnosti s předlohou.

Pod vedením učitele se při práci ptá a odpovídá učiteli
a spolužákům.

6.12

Hodnocení

Pod vedením učitele dodržuje pravidla bezpečnosti
práce, udržuje pořádek pracovního místa.

6.11

6.10

6.7

Pracuje podle předlohy, vzoru, slovního pokynu pod
vedením učitele, ptá se průběžně na radu učitele.

6.5

Vlastní práce

S pomocí učitele naplánuje postup při řešení
jednoduchého problému.

6.1

Plánování

3. ročník

6. Kompetence pracovní

Dílčí činnosti s pomocí učitele průběžně porovnává
s předem stanovenými kritérii (v názoru), radí se o
možnostech úprav ke zlepšení.

S dopomocí učitele rozděluje a přijímá úkoly při
pracovních činnostech.

Pod vedením učitele dodržuje pravidla bezpečnosti
práce, chrání své zdraví, udržuje pořádek.

Pracuje úsporně, šetří materiál a energie.

Pracuje podle jednoduchého návodu, náčrtu,
osvědčeného postupu, požádá o pomoc spolužáka
nebo učitele.
S dopomocí učitele nebo spolužáka zvládne základní
pracovní dovednosti.
S pomocí učitele podle názoru vysvětlí svůj pracovní
postup.
Při práci sleduje pod vedením učitele čas a termín
plnění úkolu, zohledňuje doporučení spolužáků i
učitele.
Soustředí se na jednoduchou pracovní činnost, u které
vydrží za podpory učitele až do jejího dokončení.

Pro činnost vybírá z nabízených možností materiály a
nástroje, které jsou pro plnění daného úkolu vhodné a
připraví je.
Z nabízených možností zvolí pracovní místo a připraví
je.

S pomocí učitele naplánuje dílčí činnosti, nutné ke
splnění úkolu. Společně s učitelem stanoví čas na
jejich realizaci.
Zjišťuje, zda měl dost času na práci a jak ho využil.

5. ročník

Svůj postup průběžně porovnává s danými kritérii,
podílí se na jeho vybudování a snaží se ho podle
svých zkušeností upravovat.

Pracuje úsporně, šetří materiál a energie, vyžaduje
šetření i od ostatních.
Dodržuje pravidla bezpečnosti práce, pracuje tak, aby
chránil své zdraví i zdraví ostatních, udržuje pořádek
na pracovišti.
Rozděluje a přijímá pracovní úkoly, komunikuje o
nich a o jejich řešení se spolužáky, ptá se a sám také
vysvětluje.

Soustředí se na složitější a časově náročnější pracovní
činnost, kterou dokončí.

Pracuje podle daného pracovního postupu, návodu,
náčrtu, orientuje se v jednoduché technické
dokumentaci.
Zvládá základní pracovní dovednosti, pomáhá
ostatním spolužákům.
S pomocí názoru popíše a vysvětlí svůj pracovní
postup, udělá jednoduchý nákres.
Úkoly plní ve stanoveném času a termínu, v průběhu
plnění čas i termín kontroluje.

Pro danou činnost zvolí a připraví pracovní místo.

Navrhuje materiály, nástroje a pracovní postupy
vhodné pro daný úkol a připraví je.

Odhaduje čas potřebný ke splnění úkolu, zpětně
hodnotí, jak ho využil a dělá časovou korekci.

Naplánuje jednoduchou činnost do jednotlivých
kroků.

9. ročník
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Společně s učitelem hledá při hodnocení práce příčiny
úspěchu a neúspěchu.

S pomocí učitele si uvědomuje, že všechny pracovní
postupy mají vliv na životní prostředí.

6.15

6.16

6.20

Získává představy o jednoduchých praktických
činnostech běžného života.

Získává informace o praktických profesích a učí se
v nich orientovat.

Vyhledává praktické činnosti, uplatňuje své
schopnosti a dovednosti.
Poznává řemesla a praktické obory lidské činnosti a
jejich význam pro každodenní život lidí.

S pomocí učitele si vybírá praktické činnosti, ve
kterých uplatní také své schopnosti a dovednosti.
Poznává různé pracovní činnosti, seznamuje se s tím,
co kdo dělá (obory lidské činnosti).

6.18

6.19

Uvědomuje si, jaké pracovní činnosti ho těší a jdou
mu dobře, lépe než jiné.
Vytváří si vztah k manuálním činnostem.
Vyjadřuje uspokojení z práce.

Vybírá si praktické činnosti, které ho těší.

Společně s učitelem a spolužáky hledá při hodnocení
práce příčiny úspěchu a neúspěchu a společně s nimi
navrhuje, co se osvědčilo a co by se mohlo udělat
lépe.
S pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají pracovní
postupy, které používá na životní prostředí.

Společně s učitelem a spolužáky porovnává splněný
úkol se zadáním (předlohou).

6.17

Profesní orientace

Společně s učitelem porovnává a hodnotí, zda byl úkol
splněn dobře podle zadání.

6.14

Pod vedením učitele odhaduje reálně svoje možnosti.
Uvědomuje si své uspokojení z manuálních činností,
které dobře ovládá.
Vyjadřuje uspokojení z výsledků práce, která mu
dodává sebedůvěru
Poznává možnosti praktického uplatnění svých
dovedností a schopností a využívá je v činnostech.
Vyhodnocuje v jakých praktických oborech lidské
činnosti by se mohl uplatnit a rozvíjet své dovednosti,
schopnosti a zájmy.
Získává potřebné informace o praktických profesních
činnostech, posuzuje je z hlediska náplně své budoucí
profese, vyhodnocuje je vzhledem ke svým
předpokladům a možnostem.
Vyhledává konkrétní informace z hlediska poptávky
po své předpokládané práci.

Posuzuje pracovní postupy, které používá z hlediska
bezpečnosti, volí si pro svoji činnost postupy, které
šetří životní prostředí.

Rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol (podle
zadání a stanovených kritérií), sám nebo se spolužáky
zhodnotí reálně svoji práci i práci ostatních.
Na základě hodnocení práce pojmenuje ve spolupráci
se spolužáky a učitelem příčiny úspěchu a neúspěchu
a navrhne možné úpravy.

3.3

Zabezpečení výuky a vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami

Pro účely tohoto ŠVP se za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považují žáci
s jiným než mentálním postižením, žáci s postižením více vadami.
Pro vzdělávání těchto žáků využíváme konzultace se SPC, odbornými lékaři,
odbornou literaturu, sebevzdělávání, účast na odborných seminářích, návštěvy
specializovaných škol a pracovišť.
Pro žáky zajišťujeme speciální kompenzační, reedukační a zdravotnické pomůcky.
Pro žáky se zdravotním znevýhodněním má škola k dispozici bezbariérový přístup do učeben
v 1. patře, do tělocvičny a školní jídelny. Máme vybudovány bezbariérová sociální zařízení,
hygienickou kabinu, sklopné lůžko pro speciální zdravotní úkony (např. cévkování apod.).
Učebny jsou vybaveny polohovatelným nábytkem, speciálními lavicemi, vozíčky,
polohovacími klíny, mikrovlnnou troubou na ohřev stravy při zajišťování specifických potřeb
ve stravování, vertikalizačními pomůckami, optickými pomůckami, počítači s dotykovými
monitory, je zřízena relaxační místnost.
Žáci se vzdělávají v běžných třídách podle učebních plánů ZŠ praktické a ZŠ
speciální. V jednotlivých případech zpracováváme individuální vzdělávací plány. Vyšší míru
podpory potřebnou pro vzdělávání těchto žáků zajišťujeme pomocí asistentů pedagoga.
Učební postupy a metody přizpůsobují pedagogové typu a stupni postižení. Průběžně
sledují vývoj žáka, ve spolupráci s poradenským zařízením se podílejí na diagnostice žáka. Při
evaluaci a klasifikaci přihlížejí k možnostem žáka v závislosti na typu a stupni postižení.
Žáky se sociálním znevýhodněním do školy přijímáme pouze v kombinaci
s mentálním postižením. Žákům je věnována zvýšená individuální péče ve vyučování
v oblasti rozvoje řeči a komunikace, při organizaci volného času a zájmových činností, jsou
přednostně přijímáni do školní družiny i ve vyšších ročnících (příprava na vyučování).
Součástí podpory žáků se sociálním postižením je i zřízená funkce asistenta pro žáky se
sociálním znevýhodněním. Tento asistent úzce spolupracuje s rodinami žáků, s třídními
učiteli, asistenty pedagoga a s vychovateli. Podílí se na přípravě žáků na vyučování, rozvoji
zájmové a volnočasové činnosti, práci školní družiny, řešení výchovných problémů, problémů
s absencí, spolupracuje se sociálním odborem a kurátory pro mládež.

3.4

Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsou na 1. stupni realizována formou projektů ve 4. a 5. ročníku.

Průřezová témata jsou na 2. stupni realizována v samostatném předmětu globální
výchova v 8. a 9. roč. Současně jsou vhodná témata využita ve výuce všech předmětů
(vyznačena v učebních osnovách jednotlivých předmětů).
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Část D
4.

Učební plán

4.1

Tabulace učebního plánu

4.1.1 1. stupeň
Učební plán 1. stupně

Vyučujeme v těchto oblastech

Předměty těchto oblastí
obsahují:

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6+1 6+1 7+1 7+1 7+1

z toho
Celkem
disponibilní

5

38

5

1

23

1

1

0

2

2

0

0

0

6

0

0

2

2

0

4

0

0

0

1

1

0

2

Hv

1

1

1

1

1

0

5

Výtvarná výchova

Vv

1

1

1

1

1

0

5

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tv

3

3

3

3

3

0

15

Člověka svět práce

Pracovní výchova

Pv

3

3

3

18

9

118

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Čj

Matematika

M

4

4

4+1

5

Informatika

I

0

0

0

Prvouka

Pr

2

2

Přírodověda

Př

0

Vlastivěda

Vl

Hudební výchova

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

3+1 3+1 3+1

Průřezová témata

Celkem

21

21

24

P

P

26

26

P – plnění průřezových témat v projektech. Realizují se ve 4. a 5.roč. v bloku 4 vyučovacích hodin třikrát ročně
(celkem 6 projektů) napříč předměty: 1 hod z Čj, 2 hod Pv, 1 hod z Tv.

Zájmové kroužky, nepovinné předměty
1. stupeň

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

Celkem

Ekologický kroužek

Ek

-

-

x

x

x

1

Pohybové hry

Ph

x

x

x

x

x

1

Hra na flétnu

Hf

-

-

x

x

x

1

Cvičení pro zdraví

CpZ

-

-

-

-

x

1
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4.1.2 2. stupeň
Učební plán 2. stupně
Vyučujeme v těchto oblastech

Předměty těchto oblastí
obsahují:

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

z toho
Celkem
disponibilní

Český jazyk

Čj

5+1

5

5

4

1

20

Anglický jazyk

Aj

1+1

1+1

1+1

1+1

4

8

Matematika

M

5

5

5

5

0

20

Informatika

I

1

1

1

1

0

4

Dějepis

D

1

1

1

1

0

4

Občanská výchova

Ov

1

1

1

1

0

4

Fyzika

F

0+1

1

1

1

1

4

Chemie

Ch

0

0

0+1

1

1

2

Přírodopis

P

1

1+1

2

1

1

6

Zeměpis

Z

1

1

1

1

0

4

Hudební výchova

Hv

1

1

1

1

0

4

Výtvarná výchova

Vv

1

1

1

1

0

4

Výchova ke zdraví

VkZ

0

0

1

1

0

2

Tělesná výchova

Tv

3

3

3

3

0

12

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

Pv

4

5

5

6

0

20

Průřezová témata

Globální výchova

Gv

0

0

0+1

0+1

2

2

0

0+1

0

0+1

2

2

28

30

32

32

12

122

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Volitelný předmět

Celkem

Volitelné předměty
2. stupeň

7.r.

8.r.

9.r. Celkem

Základy administrativy

Za

x

-

x

1

Sportovní hry

Sh

x

-

x

1

Dramatická výchova

Dv

x

-

x

1

Výtvarné činnosti

Vč

x

-

x

1

Hra na flétnu

Hf

x

-

x

1

Zájmové kroužky, nepovinné předměty
2. stupeň

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

Celkem

Ekologický kroužek

Ek

x

x

x

x

1

Německá konverzace

Nk

x

x

x

x

1

Cvičení pro zdraví

CpZ

x

x

x

x

1
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4.2
-

-

-

-

Poznámky k učebnímu plánu
vyučovací předmět Český jazyk je ve všech ročních 1. stupně a v 6. ročníku posílen o
jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Anglický jazyk je ve všech ročních 2. stupně posílen o jednu
vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Matematika je ve 3. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu
z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Fyzika je vyučován od 6. ročníku, kde je mu přidělena jedna hodina
z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Chemie je vyučován od 8. ročníku, kde je mu přidělena jedna hodina
z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Přírodopis posílen v 7. ročníku, kde je mu přidělena jedna hodina
z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Pracovní výchova je ve 3., 4. a 5. ročníku posílen vždy o jednu
vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace
průřezová témata jsou realizována na 1. stupni v projektech; realizují se ve 4. a 5. roč.
v bloku 4 vyučovacích hodin třikrát ročně napříč předměty: 1 hod z Čj, 2 hod Pv, 1 hod
z Tv
průřezová témata jsou realizována na 2. stupni ve vyučovacím předmětu Globální
výchova v 8. a 9. roč., kde je mu přidělena vždy jedna hodina z disponibilní časové dotace
volitelné předměty jsou realizovány na 2. stupni v 7. a 9. roč., kde je jim přidělena vždy
jedna hodina z disponibilní časové dotace; konkrétní nabídka volitelných předmětů je
upřesněna v ročním plánu podle podmínek školy a zájmu žáků.
povinná výuka plavání je zařazena do 3. a 4. ročníku
zdravotní tělesná výchova je součástí tělesné výchovy. Vyučuje v rámci Tv nebo
samostatně (při dostatečném počtu žáků) na 1. a 2. stupni 1 hodinu týdně mimo učební
plán
zájmové kroužky a nepovinné předměty jsou vyučovány nad rámec učebního plánu pro
přihlášené žáky; konkrétní nabídka zájmových kroužků je upřesněna v ročním plánu podle
podmínek školy a zájmu žáků

Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata
jsou realizována formou projektů nebo exkurzí.
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Část E
5.

Učební osnovy

5.1

Jazyk a jazyková komunikace

5.1.1 Český jazyk

ČESKÝ JAZYK – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučuje se v 1. až 5. ročníku jako samostatný předmět 1. a 2. ročníku 7 hodin týdně,
ve 3. až 5. ročníku 8 hodin týdně. Je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
a vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu i učebnu, kde je
umístěna žákovská knihovna školy.
Realizace soutěží, besed projektů a dalších s výukou souvisejících činností,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních
plánů. Během vyučovacích hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné učební pomůcky.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk:
-

rozvíjí smyslové a citové vnímání, vyjadřovací schopnosti, čtení s porozuměním, práci
s literárním textem a psaní
zdůrazňuje správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka
vede k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností,
k vnímání a chápání různých jazykových sdělení
učí správnému a srozumitelnému vyjadřování, správné technice psaní
zaměřuje se na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na
odpovídající reprodukci přečteného textu
seznamuje žáky prostřednictvím četby se základními literárními formami, učí je
rozlišovat představy od skutečnosti

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím dostupných pomůcek, pracovních sešitů, učebnic,
výukových programů na počítači, slovníků a encyklopedií)
individuální činnosti, práce ve dvojici a malé skupině
využití knih v žákovské knihovně
besedy v MěK Rožnov pod Radhoštěm
opakování, procvičování
návštěvy divadelních představení
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Kompetence:
V předmětu český jazyk budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• rozvíjet řečové schopnosti, myšlení, emocionální a estetické vnímání
• osvojovat si a rozvíjet správné techniky čtení a psaní, prohlubovat a zdokonalovat
čtenářské dovednosti, číst s porozuměním, orientovat se v textech různého zaměření
• utvářet vztah k četbě
• osvojovat si základy pravopisu
Kompetence k řešení problémů
• řešit problémy, dokončovat úkoly, učit se vyslovovat jednoduché závěry
• vyhledávat informace vhodné k řešení problému
• rozvíjet tvořivost a vlastní nápady
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení, poznat význam kontroly
• překonávat nezdar a překážky
• vzájemně si radit a pomáhat
Kompetence komunikativní
• upevňovat srozumitelné vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka
• dorozumívat se v běžných komunikačních situacích, sdělovat své nároky
• získávat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti
• kultivovat svůj projev
Kompetence sociální a personální
• rozvíjet pozitivním vztah k mateřskému jazyku
• při řešení zadaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
Kompetence občanské
• zapojovat se do kulturního dění školy
• dodržovat základní pravidla slušného chování
• zažít úspěch
• chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi
• upevňovat tolerantní jednání a chování
• nacvičovat chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• utvářet si pracovní návyky
• zvládat jednoduché samostatné i týmové činnosti
• dodržovat vymezená pravidla
• bezpečně používat pomůcky a vybavení školy
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Výstup RVP

žák by měl

Český jazyk 1. ročník

a, i jako spojky
samohlásky

čte samohlásky a, i jako spojky

seznamuje se se samohláskami a písmeny (velkými a
malými) a, e, i ,o, u, y
rozlišuje při čtení délku samohlásek
čte souhlásky m, l, v, s, t, j, v malých i velkých tvarech

dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov

psaní slabik a slov

technika psaní, automatizace psacího pohybu

hygienické, pracovní a estetické návyky

cviky k uvolnění ruky a zápěstí
psací potřeby

zdokonaluje jemnou motoriku a pohybovou koordinaci
učí se správně zacházet s psacími potřebami (pomocí
psacích pomůcek)
dodržuje hygienické, pracovní a estetické návyky

procvičuje prvky psacích písmen
píše písmena, která si osvojuje při čtení; velká jen ta,
která se od malých neliší tvarem
spojuje procvičená písmena do slabik a slov

průpravné cviky

Psaní

základní komunikační pravidla

rozvíjení fonetického sluchu

základy techniky mluveného projevu

Mluvený projev

čtení psacího písma

čtení slabik a slov
analyticko – syntetické činnosti
čtení vět

rozvíjí psychomotorické schopnosti

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči, pravidelné
dýchání
snaží se o správnou rytmizaci a melodii věty
rozvíjí formou her a průpravných diferenciačních
cvičeních sluchové vnímání
učí se pomocí navozující situace vhodnému oslovení,
zdvořilému vystupování

čte jednoduché věty s obrázky
čte jednoduché věty
čte psací písmo

čte otevřené slabiky a z nich utvořená dvojslabičná slova

grafické znázornění vět

souhlásky

orientace na straně a řádku

chápe grafické znázornění slova a věty

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

orientuje se na řádku a stránce

Čtení

Komunikace a slohová výchova

Učivo ŠVP

čtení obrázků

žák dle svých možností

rozvíjí a zpřesňuje zrakové a sluchové vnímání
správně reaguje na zrakové a sluchové podněty
rozumí pokynům přiměřené složitosti
čte obrázky zleva doprava

Výstup ŠVP

Pr – tradice vánoc

Pv – modelování
písmen a číslic

Vv – vybarvování

Pr – hry dětí na
podzim
Pr – zimní sporty,
bezpečnost
Pr – zvířata a jejich
mláďata

Pr – naše škola
Pr – dopravní
prostředky
Pr - pojmenování
zvířat
Pr – ovoce, zelenina

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Český jazyk 1. ročník
žák dle svých možností

délka samohlásek

psaní velkých písmen

píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních
jménech

přízvuk, tempo řeči

přednes
reprodukce
zájem o knihy

pamatuje si a reprodukuje krátkou říkanku a básničku

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací

poznává knihy podle vlastního výběru i podle doporučení
učitele
pokouší se dramatizovat krátké příběhy
rozlišuje rozpočitadlo, hádanku a pohádku

dramatizace
základní literární pojmy

poslech

koncentruje se na poslech pohádek a krátkých příběhů

Literární výchova

výslovnost

dodržuje tempo řeči, správný slovní přízvuk

sluchové rozlišení hlásek

rozvíjí formou her a průpravných diferenciačních cvičení
sluchové vnímání a rozlišení hlásek
dbá na správnou výslovnost hlásek

Zvuková stránka jazyka

hláska, slabika, slovo, věta

rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku

Nauka o slově

samohlásky a souhlásky

odlišuje délku samohlásek

Hláskosloví

Jazyková výchova

pozdrav, prosba, poděkování

Formy společenské styku

opis číslic

opis, přepis, diktát

Učivo ŠVP

zná všechny samohlásky a souhlásky m, l, v, t, s, j

užívá pozdrav, prosbu a poděkování
opakuje krátké sdělení

dodržuje poměr výšky, velikost, sklon a správný tvar
písmen
zvládá opis, přepis a diktát písmen a slabik
opisuje slova
píše číslice 1 – 5

Výstup ŠVP

Vv – vybarvování
obrázků
Vv – ilustrátoři
dětských knížek

Pr – pomoc
v domácnosti

Pv – tradice
Velikonoc

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Český jazyk 2. ročník

čtení slov

čtení vět
čtení vět s obrázkem
odpovědi na otázky

čte jednoslabičná, dvojslabičná a víceslabičná slova
čte zavřené slabiky a dvojslabičná slova se zavřenými
slabikami na konci slova
automatizuje čtení jednoslabičných slov typu les
dovede číst jednoduché věty

přečte text s obrázkem

odpovídá na otázky k obsahu čteného textu

psací potřeby
psaní písmen
psaní číslic
spojování písmen do slabik a slov
psací písmo
přepis tištěného textu
psaní podle nápovědy

zvládá psaní psacími potřebami

píše písmena malé a velké abecedy; velká jen ta, která se
malým podobají
píše číslice

přepisuje písmena, slabiky, slova a jednoduché věty

opisuje psací písmo

přepisuje písmena, slabiky, slova a jednoduché věty

píše podle nápovědy písmena, slabiky, slova

dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov

hygienické návyky

zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním
dodržuje čitelnost psaného projevu

Psaní

základní komunikační pravidla

rozvíjení fonetického sluchu

základy techniky mluveného projevu

Mluvený projev

čtení psacího písma

čte písmena psané abecedy

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči, pravidelné
dýchání
snaží se o správnou rytmizaci a melodii věty
rozvíjí formou her a průpravných diferenciačních cvičení
sluchové vnímání
učí se pomocí vhodnému oslovení, zdvořilému
vystupování, zahájení a ukončení dialogu

čtení číslic

čte číslice

Čtení

Komunikace a slohová výchova

Učivo ŠVP

čtení hlásek

žák dle svých možností

dokončuje nácvik zbývajících hlásek abecedy
rozvíjí fonematický sluch
čte písmena tiskací velké a malé abecedy

Výstup ŠVP

Vv – kreslení
obrázku k textu

Pr – příroda na jaře,
mláďata

Pr – zimní sporty,
bezpečnost

Pr – prevence
nemoci
Pr – pomoc
v domácnosti
Pr – příroda v zimě

Pr – naše třída
Pr – podzim, hry
dětí

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Český jazyk 2. ročník
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

reprodukce

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací

dramatizace
základní literární pojmy

poznává knihy podle vlastního výběru i podle doporučení
učitele
pokouší se dramatizovat krátké příběhy

poznává pojmy rozpočitadlo, hádanka, pohádka

zájem o knihy

přednes

pamatuje si a reprodukuje krátkou říkanku a básničku

rozlišuje hlavní postavu příběhu a její vlastnosti

poslech

Literární výchova

přízvuk, tempo řeči, intonace

výslovnost

sluchové rozlišení hlásek

Zvuková stránka jazyka

psaní velkých písmen

hláska, slabika, slovo, věta

koncentruje se na poslech pohádek a krátkých příběhů

dodržuje tempo řeči, správný slovní přízvuk, intonaci
věty

rozvíjí formou her a průpravných diferenciačních cvičení
sluchové vnímání a rozlišení hlásek
rozeznává pomocí sluchu souhlásky a souhláskové
skupiny
dbá na správnou výslovnost hlásek

rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku
tvoří slabiky
píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních
jménech

délka samohlásek

rozlišuje délku samohlásek
Nauka o slově

samohlásky a souhlásky

Hláskosloví

Jazyková výchova

pozdrav, prosba, blahopřání, poděkování

Formy společenské styku

rozpoznává samohlásky a souhlásky

opakuje krátké sdělení

zvládá pozdrav, prosbu, poděkování a blahopřání

Výstup ŠVP

Vv – ilustrátoři
dětských knih

Vv – vybarvování
obrázku

Pr – ochrana
přírody

MPV
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žák by měl

procvičuje psaní známých písmen
dokončuje nácvik psaní neprobraných písmen velké
abecedy
dodržuje poměr výšek, sklon a tvar písmen
píše číslice 0 – 20

spojuje písmena ve slabiky a slova
opisuje psací písmo
dodržuje pořadí písmen ve slově a úplnost slov

opíše a přepíše slovo, větu, krátký text

píše podle nápovědy slova věty

psát písmena, číslice dodržovat poměr výšky,
velikost, sklon a správné tvary
písmen

spojování písmen i slabik

zvládat opis a přepis krátkých
vět

převádět slova z mluvené
podoby do psané podoby

dodržovat správné pořadí
písmen a úplnost slov

dodržuje hygienické, pracovní a estetické návyky
snaží se o čitelnost psaného projevu
správně zachází s psacími potřebami

Psaní

rozvíjení fonetického sluchu

rozvíjí formou her a průpravných diferenciačních cvičení
sluchové vnímání
učí se vhodnému oslovení, zdvořilému vystupování,
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače

psaní podle nápovědy

opis a přepis

dodržování pořadí v psaném projevu

opis

psaní číslic

psaní písmen

hygienické a pracovní návyky
úprava psaného projevu
psací potřeby

základní komunikační pravidla

základy techniky mluveného projevu

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči, pravidelné
dýchání, slovní přízvuk
snaží se o správnou rytmizaci a melodii věty

Mluvený projev

skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny

čte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě mě, di, ti, ni, dy, ty, ny

Vv – doplnění textu
obrázkem

Vv – doplnění textu
obrázkem

Pr – jarní příroda,
Velikonoce
Pr – časová
orientace

Pr – zimní sporty,
bezpečnost

Pr – povolání

Pr – svátky, tradice

Pr – pomoc
v domácnosti,
cizím dospělým

čtení s porozuměním
předložkové vazby
tiché čtení

MPV

Pr – podzim
v přírodě
Pr – ovoce, zelenina

Čtení

Komunikační a slohová výchova

Učivo ŠVP

čtení textů

žák dle svých možností

umí číst všechna písmena malé a velké abecedy
prohlubuje a ukončuje čtenářské dovednosti
čte s porozuměním jednoduché texty
obohacuje a zpřesňuje slovní zásobu
výrazně čte jednoduché věty s porozuměním
čte správně předložku se slovem
nacvičuje tiché čtení a orientaci tichým čtením ve větě

Výstup ŠVP

zvládat základní hygienické
návyky spojené s psaním a
dodržovat čitelnost psaného
písma

rozumět pokynům přiměřené
složitosti

dbát na správnou výslovnost,
tempo řeči a pravidelné
dýchání

číst s porozuměním
jednoduché texty

Výstup RVP

Český jazyk 3. ročník
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žák dle svých možností

reprodukce

dramatizace
základní literární pojmy

člení slova na slabiky a hlásky
spojuje hlásky do slabik
vytváří slova ze slabik

rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
skládá, rozkládá věty na slova, slabiky na hlásky

zná všechna malá a velká písmena abecedy

píše velká písmena na začátku věty, znaménko za větami,
velké písmeno u vlastních jmen

pamatuje si jednoduché říkanky a básničky, dovede je
reprodukovat

koncentruje se na poslech pohádek a krátkých příběhů

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
rozvíjí souvislé vyjadřování

zkouší dramatizovat krátkou pohádku

zná pojem rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka

rozlišit věty, slova, slabiky,
hlásky

znát všechna písmena malé a
velké abecedy

psát velká písmena na začátku
věty a ve vlastních jménech

pamatovat si a reprodukovat
jednoduché básničky a říkanky

dokázat se koncentrovat na
poslech pohádek a krátkých
příběhů

reprodukovat krátký text podle
otázek a ilustrací

poslech

básničky a říkanky

Literární výchova

začátek a konec věty, pravopis vlastních jmen

písmena

Pravopis

věta, slova, slabiky, hlásky

slabiky

Nauka o slově

délka samohlásek

samohlásky a souhlásky

Hláskosloví

Jazyková výchova

pozdrav, prosba, poděkování, blahopřání, omluva

Formy společenské styku

úprava psaného projevu

Učivo ŠVP

tvořit slabiky

používá pozdrav, prosbu, poděkování, blahopřání,
omluvu
opakuje krátké sdělení

dbá na úpravu při psaní, nadpis, okraje, vzdálenost mezi
písmeny a slovy

Výstup ŠVP

rozpoznává samohlásky a souhlásky
rozlišuje délku samohlásek

žák by měl

rozpoznat samohlásky
(odlišovat jejich délku) a
souhlásky

Výstup RVP

Český jazyk 3. ročník

Pr – zvířátka

Pr – roční období

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Český jazyk 4. ročník

předložkové vazby
čtení s porozuměním
tiché čtení
výslovnost
přízvuk, intonace
orientace v textu

čte jednoduché texty s porozuměním

zvládá tiché čtení

dbá na správnou výslovnost

užívá správného slovního přízvuku, intonuje

orientuje se ve čteném textu a reprodukuje ho

vyjadřovací schopnosti

domluví se v běžných situacích

vhodně užívá formy společenského styku
pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz,
blahopřání

formou her a diferenčních cvičení rozvíjí fonetické
vnímání

formy společenského styku

Formy společenského styku

rozvíjení fonetického sluchu

komunikační pravidla

ovládá základní komunikační pravidla

oslovení, střídání rolí – mluvčí, posluchač, zdvořilost

slovní zásoba

správně používá techniku mluveného projevu
dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, rytmizace
melodie, sl. přízvuk
má vytvořenou odpovídající slovní zásobu

opakuje, doplňuje a dokončuje krátká sdělení

podle obrázkové předlohy vypráví děj

vypráví vlastní zážitky

základy mluveného projevu

tvoří jednoduché smysluplné věty nebo jednoduchá
sdělení
tvoří jednoduché otázky a odpovídá na ně

Mluvený projev

čtení slabik a slov

čte správně předložku se slovem

čtení písmen hlásek, slabik

čte slabiky a slova

Čtení

Komunikační a slohová výchova

Učivo ŠVP

skládání slabik a slov

žák dle svých možností

zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, umí
jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a
napsat
skládá slabiky a slova

Výstup ŠVP

Vl – naše škola
Vl – cestuji
v dopravním
prostředku

Tv – správné dýchání

Vv – vytvoření
obrázkové předlohy

Vl – svátky, zvyky,
tradice

Tv – dramatizace
čteného textu

Vv – doplnění textu
obrázkem

Př – roční období

Pv – stříhání, lepení

Vl – členové rodiny a
jejich jména

MPV
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žák by měl

dodržovat pořádek slov ve
větě, poznat a určovat druhy
vět

Výstup RVP

Český jazyk 4. ročník
žák dle svých možností

rozlišování hlásek a písmen
slabiky
dělení slov na konci řádku
velká a malá písmena

dělí slova na slabiky, hlásky

rozděluje slovo na konci řádku

píše velké písmeno na začátku věty

Slovo, slabika, hláska, písmeno

rozlišuje hlásky a písmena

odlišuje slova stejného a opačného významu

slova stejného a opačného významu

význam slov

procvičuje porozumění významu slov

třídí slova do skupin

pořádek slov ve větě

Věta - slovo

druhy vět

pořádek vět v textu

věta

Věta, druhy vět

dodržuje pořádek slov ve větě

rozlišuje druhy vět (tázací, oznamovací, rozkazovací)
v mluvené i psané podobě

řadí věty v jednoduchém textu

hledá velké písmeno na začátku věty

pozná začátek a konec věty v řeči i písmu

chápe větu jako jazykový celek

diktát slov

píše diktát jednoduchých slov
Jazyková výchova

interpunkce

správně píše diakritická znaménka

opis a přepis

úprava psaného projevu

snaží se o pěknou úpravu a čitelný písemný projev

psaní písma a číslic

hygienické a pracovní návyky

dodržuje správný poměr výšek a tvarově si podobných
písmen
dbá na úpravu písemných prací (nadpis, okraj, bez
zbytečných vynechávání,…)
opisuje a přepisuje jednoduchá slova a text

Psaní

rozvíjení koncentrace

Učivo ŠVP

dodržuje tvary písma a číslic

uplatňuje základní hygienické návyky při psaní

správně sedí při psaní

naslouchá druhému člověku

Výstup ŠVP

Vl – obyvatelé statku
a jejich jména

Př – obyvatelé lesa

Pv – stříhání a lepení

M – číselná řada

Př – lesní porost a
lesní plody

Vl – naše třída a její
členové

MPV
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žák by měl

určovat samohlásky a
souhlásky
rozlišovat tvrdé, měkké a
obojetné souhlásky a ovládat
pravopis měkkých a tvrdých
slabik

Výstup RVP

Český jazyk 4. ročník
žák dle svých možností

gramatika měkkých a tvrdých souhlásek

procvičuje pravopis měkkých a tvrdých slabik

porozumění textu, orientace v textu

rozlišuje prostředí pohádkové od reálného

zná pojem kniha, noviny, časopis, ilustrace, text
rozlišuje verš od prózy
při besedách a výstavkách rozvíjí zájem o knihy

beseda v ŽK a MěK Rožnov p.R.
výstavy knih

základní literární pojmy

reprodukce

vyprávění podle předlohy

vypráví zhlédnutou pohádku nebo jednoduchý příběh
podle daných otázek
reprodukuje krátký text podle ilustrací nebo otázek

rozvíjí souvislé vyjadřování

dramatizace

dramatizuje jednoduchý příběh či pohádku

snaží se formulovat hlavní myšlenku textu

vyhledá hlavní postavy při četbě textu a určuje jejich
vlastnosti
určuje místo, čas a děj pohádky či příběhu

básničky a říkanky

pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky i básničky

Literární výchova

skupiny souhlásek

hláskování – samohlásky a souhlásky

pravopis vlastních jmen

Učivo ŠVP

rozpozná a vyjmenovává tvrdé, měkké a obojetné
souhlásky

rozlišuje vlastnosti osob a zvířat a píše velké počáteční
písmeno
rozlišuje a vyjmenovává samohlásky a souhlásky

Výstup ŠVP

Př – rozdílnost
počasí, jak se
oblékáme

Vl – členové rodiny a
jejich jména

Tv – dramatizace
pohádky nebo
příběhu

Vl – jména členů
rodiny a nejbližších

Př – naše třída a její
členové

Vl – obyvatelé lesa a
jejich jména

MPV
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opis a přepis

opisuje a přepisuje jednoduché texty

opisovat a přepisovat
jednoduché texty

Psaní

rozvíjení koncentrace
mluvený projev – popis

popisuje jednoduché předměty, činnosti a děje

formy společenského styku

Formy společenského styku

komunikační pravidla

slovní zásoba

technika mluveného projevu

popsat jednoduché předměty,
činnosti a děje

ovládá základní komunikační pravidla (oslovení, střídání
rolí – mluvčí, posluchač, zdvořilost), zahájení a ukončení
dialogu

vypráví jednoduchý příběh podle přečtené předlohy
dbá na správnou výslovnost, intonaci řeči, přízvuk, pauzy
a tempo řeči, melodii a slovní přízvuk
správně užívá techniku mluveného projevu – dýchání,
tvoření hlasu, výslovnost, rytmizaci
má vytvořenou odpovídající slovní zásobu

vyjadřování schopnosti

základy mluveného projevu

vhodně užívá formy společenského styku (pozdrav,
poděkování, prosba, omluva, vzkaz, blahopřání, adresa,
dopis,…)
naslouchá druhému člověku

mít vytvořenou odpovídající
slovní zásobu k souvislému
vyjadřování

v mluveném projevu volit
správnou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo řeči

vypráví vlastní zážitky
podle obrázkové předlohy vypráví děj

vyprávět vlastní zážitky,
jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo
ilustrací a domluvit se
v běžných situacích

slovní přízvuk

užívá slovního přízvuku, přirozené intonace

Mluvený projev

tiché čtení

čtení jednoduchého textu s porozuměním
orientace v textu, reprodukce

Čtení

Komunikační a slohová výchova

Učivo ŠVP

zvládá tiché čtení

žák dle svých možností

čte s porozuměním jednoduché texty, nahlas a potichu
umí naslouchat přednesu
dokáže se orientovat ve čteném textu a reprodukovat ho

Výstup ŠVP

tvoří jednoduché věty, sdělení nebo jednoduché otázky a
odpovídá na ně
zvládá se domluvit v běžných situacích

žák by měl

tvořit otázky a odpovídat na ně

Výstup RVP

Český jazyk 5. ročník

Vl – pomoc
v domácnosti

Vl – slušné chování

Př – ochrana
přírody
Vl – nakupuji v
obchodě
Př – příroda
v různých ročních
obdobích

Vl – svátky zvyky
tradice

MPV
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ovládá psaní hůlkového písma
rozlišuje psací a tiskací tvary písmen
dokáže psát diktát jednoduchých vět

rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě

vyjmenovává hlásky podle abecedy
řadí slova podle abecedy

rozpozná, vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
uprostřed a na konci slov
ovládá výslovnost a psaní výrazů s předložkami

ovládat psaní hůlkového písma

správně vyslovovat a psát slova
se skupinami dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě

řadit slova podle abecedy

správně vyslovovat a psát znělé
a neznělé souhlásky

čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i
potichu
dbá na intonaci
umí naslouchat přednesu
dokáže přečtený text vyprávět
čte potichu
orientuje se ve čteném textu
uvědomuje si významovou stránku vět i odstavců
rozlišuje poezii a prózu
přednáší s výrazem říkanky a krátké básničky
rozpozná literární žánry – rozpočitadlo, báseň, říkanka,
pohádka, povídka

číst krátké texty
s porozuměním a dokázat je
reprodukovat podle jednoduché
osnovy

rozlišovat prózu a verše

ovládat tiché čtení a orientovat
se ve čteném textu

učí se poznávat podstatná jména
učí se poznávat slovesa

poznat podstatná jména a
slovesa

umí vyjmenovat vyjmenovaná slova po b, l, m
ovládá gramatiku psaní i-y po obojetných souhláskách b,
l, m

má osvojený upravený a čitelný písemný projev,
dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy, poměr velikosti
písmen a tvar písmen, úpravu – nadpis, okraje

žák dle svých možností

dbát na upravený a čitelný
písemný projev, dodržovat
vzdálenost mezer mezi slovy

Výstup ŠVP

píše správně a přehledně jednoduchá sdělení

žák by měl

napsat správně a přehledně
jednoduchá sdělení

Výstup RVP

Český jazyk 5. ročník

literární pojmy

intonace
poslech
reprodukce
tiché čtení
orientace v textu

čtení s porozuměním

podstatná jména
slovesa
Literární výchova

Tvarosloví

vyjmenovaná slova po b, l, m

předložkové vazby

znělé a neznělé souhlásky

abeceda

slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Hláskování, tvarosloví a výslovnost

Jazyková výchova

diktát vět

hůlkové písmo

úprava psaného projevu

jednoduchá sdělení

Učivo ŠVP

Vv – porozumění
pomocí obrázku

Př – jména dětí ve
třídě
M – číselná řada

Vv – kreslení
obrázku v textu

MPV
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žák by měl

rozlišit pohádkové prostředí od
reálného
dramatizovat jednoduchý
příběh
vyprávět zhlédnutý filmový
nebo divadelní příběh podle
daných otázek

určit v přečteném textu hlavní
postavy a jejich vlastnosti

Výstup RVP

Český jazyk 5. ročník

reprodukce textu, vyprávění

vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle
daných otázek
reprodukuje krátký text podle ilustrací
rozlišuje základní literární pojmy – spisovatel, ilustrátor,
kniha, čtenář, divadelní představení, herec, divák,
divadelní představení, pohádka, povídka, pověst, bajka
literární pojmy

dramatizace

dramatizuje jednoduchý příběh

porozumění textu – hlavní postava, děj, místo…

Učivo ŠVP

prostředí

žák dle svých možností

pozná hlavní postavu a umí určit její charakteristické
vlastnosti
určuje čas, místo a děj příběhu
rozlišuje hlavní myšlenku textu
rozlišuje pohádkové prostředí od reálného

Výstup ŠVP

Tv – dramatizace

Vv – kresba hlavní
postavy

MPV

ČESKÝ JAZYK – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 6.a 7. ročníku 6 hodin týdně, v 8. a 9. ročníku 5 hodin týdně.
Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, žákovskou knihovnu, počítačovou
učebnu, besedy a práce s literaturou se realizují také v Městské knihovně v Rožnově p.R.
Realizace soutěží, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních
plánů.
Vzdělávání v předmětu český jazyk:
-

rozvíjí osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka
vede ke kultivovanému vyjadřování
podporuje rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností
umožňuje pochopení role v různých komunikačních situacích
učí orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
směřuje k poznávání různých druhů literárních žánrů, k formulování hlavní myšlenky,
charakteristice hlavních postav příběhů
podporuje vnímání literatury jako zdroje poznávání a prožitků
umožňuje rozvoj paměťových schopností (lidová slovesnost, poezie, recitace)
učí využívat různé zdroje informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, internet)
pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními tabulemi, skupinové vyučování, diskuze, výklad,
práce s textem, samostatná práce, práce s učebnicí a pracovním sešitem
soutěže, dramatizace, dotazníky, testy,videoprogramy, PC –textový editor,e-mail,
internet,
výukové programy
krátkodobé projekty, hry, cvičení, modelové situace
besedy, dialogy, verbální i neverbální vyjadřování (mimika, výraz tváře,gestikulace)
využití mluvnických pravidel, encyklopedií, časopisů, mimočítankové četby
výtvarné činnosti - vyjádření čtenářského zážitku
využití žákovské knihovny
spolupráce s Městskou knihovnou

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje postoje a činy, utváření otevřené
atmosféry, chápaní demokratických vztahů, přijímání zodpovědnosti za své postoje a
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činy, zainteresování na zájmu sociální skupiny, poznávání lidí podle příběhů,
posuzování lidí podle jejich charakterů, demokratické zásady v dílech spisovatelů
EV -

poznávání přírody a vytváření kladného vztahu k přírodě prostřednictvím jazykových
výrazových prvků v literatuře (lidová slovesnost, poezie - rozvoj citového vnímání,
próza - člověk a příroda, dobrodružství v přírodě), ochrana přírody a kulturních
památek, literatura jako součást kulturního a přírodního dědictví

OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, dovednosti pro učení, formování volních a charakterových vlastností,
zdravého a vyrovnaného sebepojetí, cvičení sebekontroly, sebeovládání, rozvíjení
sociálních dovedností, hledání pomoci při potížích, rozvoj nápaditosti, originality,
schopnosti vidět věci a vztahy z různých pohledů, cvičení pozorování a empatického
- aktivního naslouchání, rozvíjení komunikačních dovedností, dovednosti pro
sdělování slovní i mimoslovní komunikace v různých situacích (vedení dialogu, jeho
pravidla, řešení konfliktu, vysvětlování, řeč těla), otevřená a pozitivní komunikace,
nácvik práce ve skupině - formulovat a přiměřeně prosazovat svůj názor, přijímat a
tolerovat názory druhých, pomáhat a umět pomoc přijmout
MDV - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, hodnocení výrazových
prostředků (výběr slov a záběrů), rozlišování zábavních prvků ve sdělení od
informativních a společensky významných, vliv médií na kulturu (role filmu a
televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti), vliv na uspořádání dne, na postoje
a chování lidí, práce s tiskem, internetem a dalšími médii - vyhledávání, třídění a
posuzování informací
MKV - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem lidí, hledání výhod v odlišnostech – respekt,
vzájemná tolerance, podpora, pomoc, uplatňování principu slušného chování, lidská
solidarita, poznávání vlastního kulturního zázemí, respektování kultury různých
etnik, žijících v naší společnosti, význam seznámení se s cizím jazykem –
dorozumění mezi lidmi různých národností
EGS -

rozvíjení zájmů o život dětí v sousedních státech a ostatních zemích Evropy a světa,
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy, jazyková příbuznost (slovenština,
polština) poznávání příběhů, zážitků a zkušeností z Evropy a světa – mezinárodní
setkávání, vystupování našich umělců a sportovců v zahraničí a zahraničních u nás

Kompetence
V předmětu český jazyk budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného
• vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojovat získané
poznatky do širších celků, nalézat souvislosti
• vyhledávat informace v učebnicích, časopisech, encyklopediích, literatuře, na
internetu
• hledat společně s učitelem souvislosti mezi získanými informacemi
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•
•
•
•
•
•

využívat znalostí, informací a technik při řešení navozených situací běžného života
umět pracovat soustředěně, individuálně i ve skupině
pracovat s učebními materiály, pomůckami
cvičit a využívat sebekontrolu a sebehodnocení
rozpoznat vlastní pokrok v získaných vědomostech
nacházet souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění

Kompetence k řešení problémů
• rozvíjet individuální dovednosti pro spolupráci, dovednost odstoupit od vlastního
nápadu, neprosazovat se na úkor ostatních
• překonávat nezdary a překážky, kriticky myslet, hájit svá rozhodnutí
• pracovat s chybou jako s příležitostí, hledat správná řešení, poznat význam kontroly
• vyhledávat informace, pracovat s nimi a hledat jejich pomocí řešení problému
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení, při řešení postupovat uvážlivě, usměrnit
impulzivní a zbrklé jednání
• zaujmout aktivní postoj k řešení problému, samostatně řešit běžné životní situace
• umět vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob
• činit správná rozhodnutí v problematických situacích, řešením problémů rozvíjet
vlastní zkušenosti, umět vyjádřit závěr řešení
• zajímat se o celospolečenské a globální problémy
Kompetence komunikativní
• rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu, porozumět významům pojmů
• snažit se formulovat své myšlenky, názory a zkušenosti v souvislých větách přesně a
srozumitelně
• zvládnout v přiměřené formě písemnou komunikaci
• zvládat základní pravidla komunikace – respektovat pravidla slušného chování
(neskákat do řeči), přijímat názor druhého, aktivně naslouchat
• učit se i neverbálním dovednostem (řeč těla, mimika)
• umět komunikovat ve skupině, procvičovat dovednosti, ústně i písemně prezentovat
výsledky práce skupiny
• zvládnout formy společenského styku, komunikaci při telefonním hovoru
• vést otevřenou a pozitivní komutaci, vyjádřit věcně a klidně stanovisko k postojům
ostatních
• umět vhodně formulovat a vyjádřit vlastní myšlenku, nápad, názor, reagovat klidně a
věcně na podměty druhých
• s rozvahou řešit konflikty a nedorozumění, reagovat adekvátně na danou situaci
(dramatizace, situační hry, scénky)
• umět hovořit o dění v přírodě, ve společnosti
• vyjádřit vlastní názor na literární ukázku, televizní pořad, film – pěstovat kritický
přístup
• umět odlišit fakta od názorů, rozpoznat manipulaci v komunikaci v masmédiích
• učit dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci
• učit se argumentovat
• nacvičovat postupy řešení konfliktů a nedorozumění
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Kompetence sociální a personální
• podílet se na utváření dobrých vztahů – vcítit se do problému druhého, respektovat je,
podpořit, pomoci
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat, přijímat názory druhých a vzájemně si
pomáhat
• rozpoznat a přijímat rozdíly, hledat výhody v odlišnostech lidí
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost, podílet se na vytváření příjemné
atmosféry pro práci
• při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
• umět prezentovat a zhodnotit výsledky práce skupiny
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
• rozpoznat riziková chování, uvědomit si důsledky nevhodného chování, chápat rizika
ohrožující zdraví a předcházet jim
• chápat význam sociálních dovedností nutných k integraci do společnosti (zvládání
soutěže a konkurence)
Kompetence občanské
• formovat volní jednání a charakterové rysy, posilovat sebekontrolu, zvládat stresové
situace
• chránit svůj osobní majetek (pomůcky), neničit majetek ostatních (třídy, školy)
• navrhovat samostatná řešení při nedodržení pravidel vhodného chování
• rozlišovat charakterové vlastnosti, posilovat a vytvářet kladné rysy osobnosti
• chápat význam mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti (lidská
solidarita – neočekávat protislužbu)
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, respektovat názory druhých
• učit se toleranci v jednání a chování
• snažit se o bezproblémovou a bezkonfliktní komunikaci
• nacvičovat chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých,
předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví i zdraví spolužáků – chápat
význam zdravého životního stylu
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
• učit se zvládat běžnou komunikaci s úřady
• všímat si celospolečenských problémů
• dokázat formulovat vlastní názor na předpokládaný vývoj v budoucnosti (globální
problémy)
Kompetence pracovní
• pracovat podle pokynu, návodu, vlastního návrhu
• učit se účelně organizovat svoji práci
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
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•
•
•
•

navrhovat řešení problémů a vhodné postupy činností, využívat dříve získané
zkušenosti
utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, chápat přínos
spolupráce, dodržovat vymezená pravidla
cvičit schopnost vidět věci jinak (z různých pohledů), vést k tvořivosti, originalitě
posilovat sebedůvěru při řešení přiměřených situací
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žák by měl

znát vyjmenovaná
slova a ovládat jejich
pravopis

rozlišovat spisovný a
nespisovný jazyk

Výstup RVP

Český jazyk 6.ročník

Pv – profesionální orientace
- řemesla

vlastní jména - pravopis

rod a číslo podstatných jmen
tvary podstatných jmen
slovesa
tvary sloves
osoba, číslo
časování sloves
časování sloves být, nebýt, mít, nemít

rozeznává rozdíl mezi podstatným jménem a vlastním
jménem
správně napíše jméno a příjmení své, svých rodičů,
spolužáků
určuje rod a číslo podstatných jmen
procvičuje tvary podstatných jmen ve spojení s předložkou
charakterizuje slovesa, vyhledává je v textu

rozlišuje různé tvary sloves osobu a číslo
určuje osobu a číslo sloves
časuje slovesa v přítomném čase

časuje v přítomném čase slovesa být nebýt, mít, nemít

seznamuje se s knihami v žákovské knihovně
účastní se besed v městské knihovně
upevňuje tiché čtení s porozuměním

zásady dorozumívání a kultivovaného projevu
oslovení, omluva, poděkování, prosba

procvičuje základní komunikační pravidla

zvládá základní formy společenského styku (pozdrav,
poděkování, omluva)

Mluvený projev

tiché čtení s porozuměním

prohlubování čtenářských dovedností
žákovská knihovna, městská knihovna

čte přiměřeně plynule s porozuměním

Čtení

Komunikační výchova

Z – pravopis zeměpisných
názvů - obce, řeky, hory…
Ov – rodina

podstatná jména

rozpozná podstatné jméno

správná artikulace

používá pravidla českého pravopisu, dokáže se v nich
orientovat
Tvarosloví

OSV – mluvní cvičení,

pravopis po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova a
slova příbuzná

Korekce pravopisu
v průběhu celého
školního roku
EGS – Čj jako součást
evropských jazyků

MPV, PT

rozliší slovo vyjmenované a slovo příbuzné

vyhledává v textu vyjmenovaná slova

Hláskosloví a pravopis

nářečí
zvuková podoba slovenského jazyka

odliší prvky nářečí od spisovného jazyka
seznámí se se zvukovou podobou některých slovenských
slov, výrazů

Zvuková stránka jazyka

Jazyková výchova

Učivo ŠVP

spisovná a nespisovná slova

žák dle svých možností

odliší spisovný a nespisovný jazykový projev
uvádí příklady ze svých zkušeností

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Český jazyk 6.ročník
žák dle svých možností

vyhledává hlavní postavu děje

orientuje se v textu, určí odstavce

dokáže se koncentrovat na poslech příběhů

recituje básně přiměřené svým schopnostem

lidová slovesnost,pohádky, pověsti, bajky, hádanky, říkadla
rozpočitadla, slovní hříčky, recitace
práce s textem
(výběr literatury dle schopností žáků - pohádky, bajky,
pověsti, povídky ze života dětí, romské pohádky)

Literární výchova

vzkaz, seznam

rozpozná umělecké vybrané žánry - pohádku, pověst, bajku

adresa

sestaví krátký vzkaz, seznam

blahopřání, jednoduchý dopis

Písemný projev

vyprávění – obrázková osnova
odpovědi na otázky
rozšiřování slovní zásoby
rozhovor
dramatizace

Učivo ŠVP

napíše blahopřání rodičům, spolužákům, kamarádům
učí se sestavit jednoduchý dopis
učí se psát adresu

vypráví podle obrázkové osnovy
odpovídá na dotazy ke každodenním činnostem
učí se popisovat předměty, osoby a děje ve svém okolí
nacvičuje jednoduché rozhovory ve známých situacích
předvádí jednoduché scénky, vyjadřuje své pocity

Výstup ŠVP

Hv – lidová slovesnost,
lidové písně
OSV – cvičení
empatického, aktivního
naslouchání
MKV – poznávat zvyklosti
a kulturu jiných etnik,
právo všech lidí žít
společně a podílet se na
spolupráci

Ov – rodina

OSV – komunikace
v různých situacích,
dovedností pro sdělování
verbální i neverbální

MPV, PT
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žák by měl

znát osobní zájmena a
časovat slovesa

skloňovat podstatná
jména

zvládat pravopis slov
s předponami
a předložkami
orientovat se
v Pravidlech českého
pravopisu

Výstup RVP

Český jazyk 7. ročník
žák dle svých možností

vyhledává ve větách podmět a přísudek

časuje slovesa v oznamovacím způsobu
pozná infinitiv slovesa

určuje pády podstatných jmen, používá vypracovanou
tabulku
seznámí se se vzory podstatných jmen
zpracuje si přehled vzorů podstatných jmen
skloňuje podstatná jména podle vzorů
určuje vzory podstatných jmen, používá vypracovaný
přehled vzorů
opakuje osobu a číslo sloves
pozná čas u sloves
zná osobní zájmena

opakuje rod a číslo podstatných jmen
určuje životnost a neživotnost u podstatných jmen rodu
mužského
seznamuje se s pády podstatných jmen
vypracuje si tabulku pádů s pádovými otázkami
osvojuje si pořadí pádů, pádové otázky

podstatná jména
pojmenovávání vlastností, činností

kritického myšlení

VDO – rozvíjení

OSV – bohatost slovní
zásoby českého jazyka,
kultivovanost projevu

Pravopis v průběhu celého
školního roku

MPV, PT

Skladba
podmět, přísudek

časování sloves v oznamovacím způsobu všech časů

slovesa, osoba, číslo
čas sloves
osobní zájmena

skloňování podstatných jmen
určování podstatných jmen podle vzorů

vzory podstatných jmen

určování pádů podstatných jmen

Tv – sportovní činnosti –
rozvoj slovní zásoby

Pv – názvy profesí,
pracovních činností, rozvoj
slovní zásoby

OSV – nácvik práce ve
skupině – zodpovědnost za
výsledky práce celé skupiny
OSV – cvičení smyslového
rod a číslo podstatných jmen
životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského vnímání, pozornosti,
soustředění a dovednosti
pády, pádové otázky

ohebné slovní druhy

vyhledává podstatná jména v textu
dovede pojmenovat vlastnosti a činnosti

Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

předložka, předpona
pravopis slov s předponami
výrazy s předložkami a jejich pravopis
Pravidla českého pravopisu

tvoření slov- způsob tvoření nových slov a obohacování
slovní zásoby

slovní základ, kořen slova, předpona, přípona,
předponová část, příponová část

Nauka o slově

Jazyková výchova

Učivo ŠVP

seznámí se s pojmem ohebné slovní druhy

pracuje s Pravidly českého pravopisu – orientuje se v nich,
dovede je použít při samostatné práci

určí kořen slova
vyhledá slova se stejným slovním základem
rozkládá slova na kořen, předponu, příponu
tvoří slova nová pomocí předpon a přípon
rozšiřuje slovní zásobu vyhledáváním a tvořením slov se
stejným základem
rozlišuje předpony a předložky
zvládne pravopis slov s předponami

Výstup ŠVP
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žák by měl

umět reprodukovat text

komunikovat v běžných
situacích, rozlišovat
spisovný a nespisovný
jazyk

číst plynule
s porozuměním

Výstup RVP

Český jazyk 7. ročník
žák dle svých možností

plynulé čtení
čtení s porozuměním
tisk, encyklopedie

čte plynule

čte s porozuměním

vyhledává informace v tisku,encyklopedii

reprodukce textu
charakteristika postav
práce s textem-hlavní myšlenka
přímá a nepřímá řeč
poezie, próza bajky, pověsti, romské pohádky, příběhy
odvahy a dobrodružství

vystihne charakteristiku jednajících postav

procvičuje hledání hlavní myšlenky textu

pozná přímou a nepřímou řeč, odliší je při hlasitém čtení

seznamuje se s různými literárními útvary
dokáže vyjádřit čtenářský zážitek ilustrací
využívá literárních textů při dramatizaci
osvojuje si literaturu poslechem

Literární výchova

obsah sdělení
e-mail, SMS, výhody, možná nebezpečí

korespondence - pozdrav, dopis (datum, oslovení, psaní
osobních zájmen v dopisech, podpis)
obálka

reprodukuje jednoduchý text

zvládá jednoduchou grafickou úpravu obálky (adresa odesílatel)
napíše stručný pozdrav, dopis
komunikuje i prostřednictvím internetu nebo mobilního
telefonu

osvojí si základní formy písemného vyjadřování

Písemný projev

EV – ochrana přírodních
památek
MDV – CD, audiokazety –
texty přednášené známými
herci

D – Staré pověsti české

Hudba ,využití poezie

Hv – pojem folková

I – e-mail pošta

OSV – chování podporující
dobré vztahy (blahopřání)

Ov , I – komunikace s cizími
lidmi, sdělování osobních dat
– možná nebezpečí

osobní komunikace, rozhovor
telefonický rozhovor, mobilní telefon, důležitá telefonní
čísla
vypravování

vede jednoduchý rozhovor na dané téma, v dané situaci
zvládne telefonický rozhovor
přivolá telefonicky pomoc
vypravuje podle osnovy příhodu, zážitek

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

formy společenského styku(omluva, prosba, poděkování) OSV – komunikace v různých
situacích,
spisovný a nespisovný jazyk
zvládání stresových situací
(konflikt)

MPV, PT

zvládá základní formy společenského styku

Mluvený projev

prohlubování čtenářských dovedností

Čtení

shoda přísudku s podmětem
pravopis koncovek příčestí minulého
Komunikační a slohová výchova

Učivo ŠVP

prohlubuje čtenářské dovedností

doplňuje koncovku příčestí minulého v množném čísle
podle rodu podmětu

Výstup ŠVP
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žák by měl

skloňovat přídavná
jména

Výstup RVP

Český jazyk 8. ročník
žák dle svých možností

zvládá zásady kultivovaného projevu, vede dialog
formuluje otázky k danému tématu
chápe význam dialogu jako prostředku přenosu
informací, ale i porozumění
procvičuje si základní konverzační pravidla – oslovení,
zahájení, ukončení, střídání role mluvčího a posluchače
dokáže v diskuzi formulovat své názory, vyslechne názor
druhých

seznamuje se s pravopisem příčestí minulého při shodě
přísudku s několikanásobným podmětem

pochopí, za jakých okolností píšeme číslovky
(peněžní poukázky)
setkává se s několikanásobným podmětem

vyhledává přídavná jména pomocí otázek na vlastnosti
podstatných jmen, která rozvíjejí
rozliší přídavná jména tvrdá a měkká
zpracuje si přehled vzorů přídavných jmen
určuje vzory přídavných jmen podle přehledu
užívá přídavných jmen ve všech rodech
skloňuje podstatná jména podle vzorů
rozpozná souvislost mezi podstatnými a přídavnými
jmény
pozná číslovky
ovládá správný pravopis číslovek řadových
osvojí si přepis číslovek slovy

rozlišuje rod, číslo, pád a vzor u podstatných jmen

vyhledává a určuje podstatná jména

upevňuje pravopis po obojetných souhláskách uprostřed
slov
osvojuje si pravopis – bje-bě, vje-vě, mně -mě

Výstup ŠVP

komunikační žánr (diskuze)

pravidla konverzace

osobní komunikace

otázky, odpovědi, dialog

Mluvený projev

Komunikační a slohová výchova

shoda přísudku s několikanásobným podmětem v příčestí
minulém, podmět rodu mužského životného, mužského
neživotného a ženského, středního – pravopis koncovek
podměty různého rodu – pravopis koncovek

několikanásobný podmět

vyplňování peněžních poukázek

pravopis číslovek

číslovky základní, řadové, druhové, násobné

shoda přídavného jména s podstatným jménem

přídavná jména
tázací zájmena, která k určení přídavných jmen užíváme
druhy přídavných jmen
vzory přídavných jmen

opakování podstatných jmen

Tvarosloví

pravopis – bje - bě, vje-vě, mně-mě

slova vyjmenovaná a příbuzná

Nauka o slově

Jazyková výchova

Učivo ŠVP

komunikace v různých
situacích řešení konfliktů,
Přesvědčování (vyjednávání)
VDO – komunikace v běžném
občanském životě, formování
volních a charakterových rysů
rozvíjení vynalézavosti,
nápaditosti, kreativity

OSV – zásady

M – peněžní poukázky

M – numerické řady, římské
číslice

F, Ch, P – přídavná jména
v odborném textu

zapamatování

OSV – cvičení dovednosti

Pravopis v průběhu celého
školního roku

MPV, PT
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rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
rozezná pohádky, pověsti, bajky, povídky z přírody a
dobrodružnou literaturu, divadelní hru

rozeznat základní
literární druhy a žánry

literární druhy a žánry - poezie, próza, povídky, pověsti,
divadelní hra, literatura pro děti a mládež

soustředěný poslech uměleckých a naukových textů

charakteristika děje a jednajících postav

orientace v textu, hlavní myšlenka
dramatizace, recitace

Literární výchova

odborné texty, slovníky

využívá slovníky při čtení odborného textu

orientuje se v textu, hledá a zkouší najít hlavní myšlenku
čte podle přidělených rolí, pokouší se o dramatizaci
recituje známou báseň, zkouší výrazný přednes
vyjádří své pocity z přečteného textu
charakterizuje hlavní postavy
přiřadí vlastnosti jednajících osob z příběhů reálným
osobám ze svého okolí
stručně charakterizuje děj
dokáže se soustředit na poslech uměleckých textů
soustředěně pracuje s naukovými texty

beletrie

seznamuje se s beletrií v žákovské a městské knihovně

orientovat se
v literárním textu,
hledat a pokusit se najít
hlavní myšlenku

čtení s intonací

dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč

rozvoj slovní zásoby

popis osoby

popíše a charakterizuje spolužáka nebo jinou vhodnou
osobu
chápe význam slov jednoznačných a mnohoznačných
Čtení

popis pracovního postupu
popis děje, jevu

dopis, adresa
poštovní poukázka
dotazník - vyplnění

Písemný projev

Učivo ŠVP

popíše jednotlivé kroky pracovního postupu
podle osnovy popíše stručně jednoduchý děj, jev

žák dle svých možností

popsat děje, jevy,
osoby, pracovní
postupy

Výstup ŠVP

zvládne úpravu běžných písemností (dopis, adresa)
vyplní poštovní poukázku
zvládá jednoduchou úpravu textu

žák by měl

ovládat koncepci a
úpravu běžných
písemností (dopis,
adresa, poštovní
poukázka)

Výstup RVP

Český jazyk 8. ročník

MDV – vliv médií na kulturu,
hodnocení televizních pořadů
pěstování kritického
přístupu - výběr pořadů
D – Staré pověsti české,
příchod Slovanů, Velká
Morava

EGS – seznámení se
zahraniční literaturou, život
dětí
v jiných zemí,
cestopisy
MDV – výběr literatury,
televizní a filmové zpracování
literárního díla

F, Ch – slovníky, odborné
texty
I – vyhledání informace na
internetu

I – využití PC při písemné
komunikaci, využívání vzorů
(např. ve WORDu)
M – peněžní poukázka

MPV, PT

58

žák by měl

ovládá pořádek slov ve větě
pozná větu jednoduchou, odliší ji od souvětí
nachází možnosti spojení vět jednoduchých v souvětí
rozlišuje jednotlivé věty v jednoduchých souvětích

rozeznat větu
jednoduchou od souvětí

sestavit vlastní životopis
a napsat žádost podle
předlohy

vyprávět podle předem
připravené osnovy a
písemně zpracovat
zadané téma

pravopis koncovek příčestí minulého

zvládá pravopis koncovek příčestí minulého při shodě
podmětu s přísudkem

zvládat pravopis příčestí
minulého při shodě
přísudku s podmětem

sestaví podle předlohy vlastní životopis
formuluje základní fakta
rozlišuje pojmy, názory, hodnocení
dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy

vyprávění podle předem připravené osnovy
písemné zpracování jednoduchého tématu podle
připravené osnovy

chápe roli mluvčího a posluchače
uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném
projevu
užívá spisovného jazyka při vyprávění ústním i při
písemné práci na dané téma, podle připravené osnovy
dokáže rozpoznat manipulaci v projevu

životopis
využití dat, faktů
charakteristika

Písemný projev

komunikační žánry: projev, diskuze, dialog

dodržuje zásady dorozumívání

Mluvený projev

Komunikační a slohová výchova

pořádek slov ve větě
věta jednoduchá, souvětí
spojky, kterými věty spojujeme

Věta jednoduchá souvětí

slovesa, podstatná jména
podmět, přísudek
shoda přísudku s podmětem

Skladba – základní větné členy

známé slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména
zájmena, číslovky, slovesa, předložky
další slovní druhy – spojky, citoslovce
určování slovních druhů

vyhledává a určuje slovesa a podstatná jména
rozlišuje základní větné členy
uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy

poznává a určuje slovní druhy, používá přehled

zpracuje si přehled známých i nových slovních druhů
seznamuje se s dalšími slovními druhy

slova přejatá
Slovní druhy

seznamuje se s jejich pravopisem

I – e-mail , vzory žádostí,
strukturovaný životopis OSV
– zdravé a vyrovnané
sebepojetí, otevřená a
pozitivní komunikace

MDV – vliv médií na
každodenní život, na postoje a
chování lidí, role v politickém
životě

Ov – demokratické principy,
svoboda projevu

OSV – dopravní výchova

OSV – mluvní cvičení

OSV – rozvoj základních rysů
tvořivosti, pružnosti, nápadů

Aj – přejatá slova

Hv – slovenské lidové písně

EGS – naši sousedé v Evropě

v průběhu celého roku

Slovní zásoba
skupiny příbuzných jazyků (slovenština)

Pravopis a jazykový rozbor

Jazyková výchova
obohacování slovní zásoby

MPV, PT

Učivo ŠVP

rozliší slova přejatá z jiných jazyků

žák dle svých možností

získává přehled o slovanských a světových jazycích

Výstup ŠVP

znát pravopis při shodě
přísudku s podmětem

poznat a určit slovní
druhy

Výstup RVP

Český jazyk 9. ročník
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žák dle svých možností

vyhledává potřebné informace – encyklopedie, internet
využívá žákovskou i městskou knihovnu, vybírá si
přiměřené texty dle svých čtenářských dovedností a
zájmů
učí se kritickému přístupu k výběru televizních pořadů

seznamuje se s knihami ve školní žákovské knihovně
účastní se práce s literaturou v MěK

dokázat vyhledat
potřebné informace
v oblasti literatury

získat pozitivní vztah k
literatuře

napíše podle předlohy žádost
využívá výpočetní techniku
rozliší výrazové prostředky osobní a formální

Výstup ŠVP

vyjádří své pocity z přečteného textu
pokouší se o volnou reprodukci
dokáže chápat literární text jako zdroj informací a
prožitků
účastní se alespoň některých školních návštěv
divadelních představení, filmů, koncertů,
komponovaných představení
vyjadřuje dojmy z navštívených školních kulturních akcí

žák by měl

umět ústně formulovat
dojmy z četby,
divadelního nebo
filmového představení

Výstup RVP

Český jazyk 9. ročník

významní autoři české a světové literatury
literární zpracování života významných osobností

využití literatury v divadle a filmu

MDV – vliv médií na kulturu
– role filmu a
televize v životě rodiny,
společnosti
Ov, Tv – rodina, organizace
času

Vv – výtvarné zpracování
dojmů, prožitků
vyhledávání informací v oblasti literatury, literatura pro I – vyhledávače
děti a mládež (literatura pro dívky, dobrodružná
literatura, sci-fi)

sebevyjádření

ústní formulace pocitů
reprodukce přiměřeného textu
tiché čtení s porozuměním (beletrie, odborné texty,
encyklopedie, noviny, časopisy)
školní kulturní akce

MDV – kritické čtení,
rozlišení bulvárních prvků od
informativních a reklamních

VDO – škola- veřejná
instituce, spolupráce se
správními orgány

úřední písemnosti – písemná komunikace s úřady

Literární texty

I – textový editor WORD

MPV, PT

žádost, využití PC

Učivo ŠVP

5.1.2 Anglický jazyk

ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 6., 7., 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět dvě hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu anglický jazyk:

-

poskytne žákům zábavnou formou vstup do cizího jazyka
připravuje žáky k praktickému užívání jazyka
buduje pozitivní vztah k cizímu jazyku, vede k poznání cizí kultury a pochopení
důležitosti osvojení cizího jazyka pro další život
umožňuje žákům komunikaci v rámci integrované Evropy
pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí
zlepšuje postavení žáků při přestupu do středního vzdělávání, nabídkách na trhu práce
a tím zamezuje jejich společenské izolaci
podporuje rozvoj multikulturního myšlení a pochopení vlastních hodnot
podporuje rozvoj poslechu a mluvení od neverbální komunikace až k jednoduchým
rozhovorům
umožňuje nácvik porozumění mluvenému slovu, procvičování čtení, napodobování z
poslechu

Formy a metody práce:

-

-

výuka s bohatým obrazovým materiálem, názornými pomůckami
výuka v párech i skupinách (s využitím pracovních listů, časopisů, slovníků, učebnic,
omalovánek, vystřihovánek, CD, DVD, počítačových výukových programů a
sluchových nahrávek)
říkánky, písničky, konverzace formou her, doplňovačky, křížovky, pexesa
krátkodobé projekty, hry, soutěže

Předmětem prolínají průřezová témata:

VDO - rozvíjení kritického myšlení, ochota pomoci a spolupracovat, přijímat zodpovědnost
za svoje postoje a činy
EV -

pojmenování a popisování zvířat žijících ve volné přírodě, v ZOO, rozdílné
klimatické podmínky v jiných oblastech

OSV - cvičení smyslového vnímání, aktivního naslouchání, cvičení dovednosti
zapamatování, rozvíjení schopnosti soustředění a pozornosti, spojení verbálního a
neverbálního sdělování, řeč zvuků a slov, komunikace, vedení dialogu, vlastní
hodnocení pocitů, prožívání, nálady, vytváření dobrých mezilidských vztahů, řešení
60

problémů, hledání pomoci při potížích, rozvoj nápaditosti, originality, nácvik práce
ve skupině – formulovat a přiměřeně prosazovat svůj názor, přijímat a tolerovat
názory druhých, pomáhat a umět pomoc přijímat, poznávat sám sebe, své tělo,
organizace vlastního volného času
MDV - komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem a dalšími médii – vyhledávání,
třídění a posuzování informací
MKV - postupné pochopení života, mentality, zvyků a tradic jiných národů a etnických
skupin, pochopení cizího jazyka jako mezinárodního dorozumívacího jazyka,
pochopení rozdílnosti a specifických rysů komunikace jiných národů, získání
představy rozdílného životního stylu různých sociokulturních skupin
EGS -

získání možností a navazování kontaktů s dětmi z anglicky mluvících zemí, v rámci
EU, seznámení s anglickými jmény, poznání životního stylu Evropanů

Kompetence:

V předmětu anglický jazyk budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:

Kompetence k učení
• pracovat s učebnicí, učebními materiály a pomůckami
• využívat vhodné mnemotechnické pomůcky a osvojené metody
• vyhledávat a využívat znalosti a informace v praktickém životě
• poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si překážky
• nacházet souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění
Kompetence k řešení problémů
• nenechat se při řešení problémů odradit nezdarem
• učit se překonávat překážky
Kompetence komunikativní
• naslouchat a porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informace
• formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky
• využívat tištěné informace k rozvoji vlastních dovedností, rozumět obrazovým
materiálům
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla respektovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
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•
•
•

prezentovat výsledky práce skupiny
řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi, upevňovat dobré
mezilidské vztahy

Kompetence občanské
• vnímat nebezpečí rasizmu a xenofobie
• respektovat tradice, kulturní hodnoty
Kompetence pracovní
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřovat své komunikační
schopnosti při kolektivní práci
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• navrhovat řešení problémů a postupy činností
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žák by měl

ovládat fonetickou podobu
abecedy

být seznámen s cizím jazykem
ve zvukové podobě

Výstup RVP

Anglický jazyk 6. ročník

lidské tělo
Množné číslo pdstatných jmen
tvoření množného čísla u známých podstatných jmen
Orientace v obrázkovém slovníku
překlad osvojených výrazů a pojmů

pojmenuje základní barvy, čte a překládá názvy
pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, čte a
překládá jednotlivé názvy a pojmy
vyjmenuje a ukáže základní části těla, čte a překládá
jejich názvy
rozpozná a ujasní si pravidla pro tvoření množného čísla

vyhledá pojem v anglickém obrázkovém slovníku
přečte a přeloží jednoduché pojmy ze slovníku

barvy
ovoce, zelenina, jejich barvy

Základní pokyny, instrukce
Sit down. Open your book. Here you are. Stand up.
Read the text. Don´t speak. Repeat. Listen.Let´s go.
Look. Come here. Come back.
Členové rodiny, názvy členů rodiny
Who is this? Is it…? What is this?
souhlas Yes, nesouhlas No, not
Slovní zásoba – tématické okruhy

reaguje na obecně známé a základní pokyny, instrukce

pojmenuje členy rodiny
zeptá se: Kdo to je? Co to je?
vyjádří souhlas a nesouhlas

Fráze, výrazy
pozdrav, poděkování, omluva
I´m sorry…. I´m….. What´s your name?

pravopis a výslovnost jednotlivých hlásek abecedy
anglické hláskování – spelling
Číslovky od jedné do deseti
I have got….. Have you got?.....

pozdraví a rozloučí se
omluví se
poděkuje

dokáže správně vyslovovat anglickou abecedu – 26
písmen
počítá do deseti
položí jednoduchou otázku a odpoví pomocí slovesné
vazby mám

Znaky přepisu výslovnosti
přepis v hranatých závorkách
výslovnost znaků
Výslovnost
samohlásky a souhlásky
poslech a opakování slov a zvuků jednotlivých hlásek
nácvik jednotlivých zvuků, krátkých slov

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

Učivo ŠVP
Poslech zvukové nahrávky
mluvené slovo, píseň
rozlišit, jakým jazykem se mluví, zpívá

žák dle svých možností

uvědomuje si zvukové odlišnosti angličtiny a češtiny
poznává rytmus, tempo řeči, přízvuk anglického jazyka

Výstup ŠVP

OSV – spolupráce a
soutěživost

P – lidské tělo,
ovoce a zelenina

Ov – rodina

OSV – mezilidské
vztahy, slušné
chování

M – číselná řada
Ov – telefonní čísla

Čj – abeceda

MKV – Aj jako
mezinárodní
dorozumívací jazyk
EGS – možnost
navázání kontaktů
s dětmi
z anglicky
mluvících zemí
v rámci EU
OSV – komunikaceřeč zvuků a slov,
aktivní naslouchání,
rozvoj schopnosti
soustředění

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Anglický jazyk 7. ročník
žák dle svých možností

Slovní zásoba, fráze
What do you like? Do you like…? Yes, I do.. No, I don´t.

Kdo je to?
Je to…? (popis)
Je to….? (osoba)
Jak se máš? Dobře, děkuji.
Jak se jmenuješ?

Konverzační témata:
Dej mi, prosím…. Give me, please
Podej mi, prosím…….Bring me, please
Určitý člen
The…is…..

číslovky 0 – 20
sčítání dvou čísel do dvaceti
plus (+)…. are (=)…..
příklady typu 10 + 4 = 14 … Ten plus four are fourteen

Číslovky

abeceda - spelling

čtení již zvládnutých slov, podtržení přízvuku

jednoduché anglické říkanky, písničky

Učivo ŠVP

vyhledá, přečte a přeloží některá slova a fráze
v obrázkovém slovníku
seznámí se s jinými typy slovníků

Orientace v obrázkovém a výkladovém slovníku
vyhledávání známých i nových pojmů

pojmenuje některé základní školní potřeby, čte a
Tématiské okruhy
in the classroom
překládá jednotlivé názvy a pojmy
shapes
pojmenuje základní geometrické tvary, čte a překládá
jednotlivé názvy
the Party
pojmenuje základní druhy jídla a pití, čte a překládá
názvy a pojmy
our farm.
pojmenuje běžná domácí zvířata, čte a překládá názvy
pojmenuje některé součásti oblečení, čte, překládá pojmy
my clothes
určí protiklady, pojmenuje, přečte, přeloží pojmy
opossites

v jednoduchém rozhovoru využívá osvojené fráze a
pojmy

tvoří jednoduché otázky
odpovídá na jednoduché otázky

popíše základní vlastnosti konkrétních věcí

používá jednoduchá sdělení, žádost

pojmenuje, přečte a přeloží číslovky 0 – 20
počítá do 20

pokusně hláskuje své jméno v angličtině

vyslovuje srozumitelně anglická slova, napodobuje
nahrávku i učitele
uvědomuje si přízvuk v jednoduchých anglických
slovech

Výstup ŠVP

Čj – slova opačného
významu

OSV – vlastní
prožívání, co o sobě
vím
M – geometrické
tvary
Př – domácí zvířata

Čj – popis předmětu

OSV – chování
podporující dobré
vztahy

M – sčítání,
odčítání, číselná
řada

EGS – jména
anglických dětí

MPV, PT
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žák by měl

rozumět obecně známým
slovům a frázím a zvládnout
pozdravy, přání a poděkování

osvojit si základní výslovnostní
návyky

Výstup RVP

Anglický jazyk 8. ročník

používá abecední slovník

vyjádří pocity, nálady
mluví o pocitech jiných lidí

orientace v abecedním slovníku

It’s… Is it a…? Yes, it is. No, it isn’t
Big, little, small, tall
Dny v týdnu
Tomorow, today, yesterday, On the …..
Přítomný čas slovesa být. Přídavná jména
I‘m, she’s, he’s + přídavné jméno
Are you + přídavné jméno ?
How are you? I’m fine, thank you

Zvířata

play tenis, drive a car, speak English,….
What colour is the..?
How old are you? Iam …year old….

Slovesné fráze

Přítomný čas prostý
tvoření vět. I play tenis…. I speak English..
tvoření otázky…pomocné sloveso.. do
odpovědi kladné a záporné
Do you speak English?.. Yes, I do.. No, I don’t

mluví o členech rodiny
hovoří o činnostech, které členové rodiny běžně dělají
tvoří jednoduché otázky na činnost
odpovídá na otázku kladně i záporně

čte a překládá slovesa
ptá se na barvy a odpovídá
ptá se na věk a odpovídá
určí i pojmenuje známá zvířata, odhadne a zeptá se na
správnost
určuje zvířata podle velikosti a barvy
pojmenuje dny v týdnu
tvoří, čte a překládá jednoduché věty

Pozdravy formální, neformální, poděkování
Hallo…. My name is….. Good mornig…
What is this?.... A (red) pen…
Please…. thank you…. here you are

Číslovky do sta
Nakupování. Shopping.
How much is it? How much is that?

počítá 0 – 100
spočítá jednoduchý nákup
vyjádří cenu v eurech

pozdraví, představí se
zeptá se na předměty kolem sebe, odpovídá
žádá, odpovídá na žádost, poděkuje

Abeceda
How do you spell ?
vyplnění dotazníků, telefonování, spelling

dokáže spelovat své jméno i příjmení, jméno města
ve kterém bydlí
na základě poslechu přepíše správné slovo

poslech a napodobování zvukových nahrávek

Učivo ŠVP

poslech a napodobování říkanek, písniček
pohádky, jednoduché dětské knížky

žák dle svých možností

vyslovuje srozumitelně a jasně anglické hlásky ve
známých slovech a větách
dbá na správnou výslovnost, přízvuk
čte kratší slova, texty

Výstup ŠVP

OSV – vyjádření
vlastních pocitů,
nálady

P, EV – zvířata ve
volné přírodě

MKV, EGS –
životní styl
Evropanů,
rozdílnost různých
sociokulturních
skupin

Ov – verbální a
neverbální
komunikace, slušné
chování

MKV – rozdílnost a
specifické rysy
komunikace jiných
národů
I – moderní
komunikace
M – číselná řada,
sčítání,
odčítání,násobení

OSV – soustředění,
cvičení sluchového
vnímání, cvičení
zapamatování

MPV, PT
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žák dle svých možností

vymění si s partnerem základní informace o sobě,
rodině, počasí
řekne, jaké je dnes počasí, popíše roční období,
jednotlivé měsíce
klade důraz na intonaci v oznamovací a tázací větě

čte a překládá krátké texty z učebnice, přečte krátkou
říkanku, básničku k danému tématu
pojmenuje některé běžné sporty a hry, čte, překládá
pojmy
pojmenuje některé druhy nábytku a domácího vybavení
pojmenuje některá zvířata, která může pozorovat v ZOO

používá dvojjazyčný slovník

vést jednoduchý rozhovor

zvládat čtení a překlad
jednoduchých pojmů a názvů

orientovat se ve slovníku
daného jazyka

mluví o tom, co lidé právě dělají
ptá se, co lidé právě dělají a odpovídá
ptá se, zda-li to lidé dělají a odpovídá

vytvořit jednoduché otázky,
zápor, odpovědi

zvládá a používá spelling

rozumí jednoduchým zvukovým nahrávkám a
mluvenému slovu učitele
dbá na správnou výslovnost a přízvuk
čte kratší vybrané texty

Výstup ŠVP

umí počítat do 1000

žák by měl

zvládat základní číslovky a
jejich pojmenování

Výstup RVP

Anglický jazyk 9. ročník

EV – rozdílné
klimatické
podmínky v jiných
oblastech

Počasí, roční období, měsíce (slovní zásoba)
Hallo. What is your name? How are you? What’s your
favorite…? Yes, I do.Is it a…?
What’s the weather?
roční období – spring, summer, autumn, winter
měsíce v roce – january, february…
počasí, teploty – cold, hot, cloudy…..

vyhledávání známých výrazů ve slovníku

MKV – tradice
různých sociokult.
skupin
OSV,Tv – sportovní
a volnočasové
aktivity

OSV – komunikace,
dialog, spojení
verbálního a
neverbálního
sdělování

Přítomný čas průběhový
He/she is reading…...aeting, singing, writing…
What is he/she doing? He/she is reading…
Is he/she reading? Yes he/she is. No, he/she isn’t. He/she
is…

Slovní zásoba
svátky – Christmass, Easter, Halloween..
Sports and games, sumer and winter activities
Holiday
Our flat, our house, my room
Playroom Safari

M – číselná řada

MKV – odlišnosti
v komunikaci
Z – anglicky
mluvící země

OSV – soustředění,
cvičení sluchového
vnímání, cvičení
zapamatování

MPV, PT

Číslovky do 1 000
počítání po desítkách a stovkách, jednotkách

Anglická jména, česká jména, města, státy
telefonování, představování se
vyplnění dotazníku

poslech a opakování zvukových nahrávek.
poslech písniček a říkanek
poslech a výslovnost
pohádky, dětské knížky

Učivo ŠVP

5.2

Matematika a její aplikace

5.2.1 Matematika

MATEMATIKA - 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučuje se v 1. až 5. ročníku, 1. a 2. ročníku 4 hodiny týdně, ve 3. až 5. ročníku 5
hodin týdně. Je součástí vzdělávací oblasti i oboru Matematika a její aplikace. Pro výuku je
možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu.
Realizace soutěží, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících soutěží,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních
plánů.

Vzdělávání v předmětu matematika:
-

-

je založeno na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností
v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti
vede k osvojování základních matematických pojmů a symbolů, matematických
postupů a jejich užití
učí žáky přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a
matematických výukových programů
pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným
v praktickém životě
vede k postupnému seznamování se s čísly, vytváření si konkrétní představy o číslech
a číselné ose, osvojování si postupů matematických operací, chápání jejich důležitosti
a užití při řešení praktických úkolů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, měření,
odhadování a zaokrouhlování); osvojování si jednoduchých převodů jednotek (délky,
obsahu, objemu, hmotnosti a času); rozeznávání, pojmenování a znázorňování
základních geometrických útvarů; základním geometrickým dovednostem
učí žáky řešit problémové situace a úlohy z běžného života, formou různých
zábavných úloh, kvizů, rébusů a doplňovaček samostatně pracovat a využívat
prostředky výpočetní techniky i další pomůcky

Formy a metody práce:
-

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce s využitím dostupných pomůcek, pracovních sešitů, učebnic,
počítačových výukových programů, kalkulátorů, pravítek, tabulek, úhloměrů,
kružítek, počítadel
opakování, procvičování
individuální činnosti, práce ve dvojici a malé skupině
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Kompetence:
V předmětu matematika budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožňují:
Kompetence k učení
• přesně se vyjadřovat a užívat matematických symbolů
• osvojovat si a chápat matematické postupy, provádět zápisy při řešení úloh
• zpracovávat získané poznatky
• rozvíjet paměť i logické myšlení s ohledem na mentální úroveň žáka
• pracovat s učebním materiálem a pomůckami
• učit se využívat matematických znalostí a dovedností v běžném životě
• ověřovat si výsledky
Kompetence k řešení problémů
• rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti
• poznat význam kontroly
• hledat správné řešení, odhadovat chybu a pracovat s ní
• poznávat, že úkol může mít více řešení
• překonávat nezdary a překážky
• zjišťovat, že problém může mít více řešení
Kompetence komunikativní
• rozvíjet přesné a stručné vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně
symboliky
• formulovat a klást otázky
• spolupracovat při společném řešení stanovených úkolů
Kompetence sociální a personální
• spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• spolupodílet se na vytváření pravidel při práci i při hodnocení sebe nebo skupiny
• projevit svůj názor, ale i respektovat názor druhých
• uvědomovat si svůj podíl na kolektivním výsledku
• prezentovat práci skupiny
• dosahovat pocity sebeuspokojení a sebeúcty
• rozvíjet samostatnost, vytrvalost, přesnost a sebekontrolu
Kompetence občanská
• hodnotit svoji práci a práci ostatních
• být ohleduplný, učit se vnímat složitosti světa
• dodržovat pravidla bezpečnosti a předcházet různým nebezpečím
• dodržovat pravidla školního řádu a nést zodpovědnost za své chování
Kompetence pracovní
• využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech
• zdokonalovat grafický projev
• organizovat si vlastní práci
• zpracovat úkol v dohodnutém termínu a v co nejlepší kvalitě
• využívat různých matematických pomůcek, tabulek, výukových
kalkulátorů…
• ověřovat si výsledky
68

programů,
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Výstup RVP

žák by měl

Matematika 1. ročník

pozná, graficky ztvární a pojmenuje geometrické tvary –
kruh, čtverec

zvládá orientaci v prostoru
chápe význam výrazů a používá je: nahoře – dole,
před – za, pod - nad
modeluje jednoduché situace podle pokynů s použitím
pomůcek
doplňuje jednoduché tabulky a schémata

základní tvary v rovině

Geometrie v rovině a prostoru

orientace v prostoru

Závislosti, vztahy a práce s daty

řešení slovních úloh

sčítání a odčítání v oboru do 5

chápe správně matematické symboly +, - , =
čte a zapisuje příklady sčítání a odčítání v oboru 5
řeší příklady sčítání a odčítání v oboru 5 s použitím
názoru – prsty, stavebnice, počitadlo
rozkládá čísla 1 – 5 pomocí názoru

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání
doplňuje do předepsaného schématu

porovnávání množství v oboru do 1 – 5

dovede utvářet soubory o daném počtu prvků
umí porovnat množství prvků
chápe matematické symboly < ,> , =
správně používá a čte symboly < , > , =
porovnává čísla 1 – 5

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

obor přirozených čísel 1 – 5

žák dle svých možností

vytváří si konkrétní představu čísla 1 – 5
počítá na konkrétních předmětech, na počitadle
píše a čte číslice 1 – 5
přiřazuje správný počet prvků k číslu 1 – 5
řadí čísla podle velikosti
orientuje se v číselné řadě 1 – 5
doplňuje čísla v číselné řadě 1 – 5

Výstup ŠVP

Vv – vybarvování

Pr – dopravní
prostředky

Pr – lesní plody

Pr – zimní sporty,
bezpečnost

Pr – svátky, tradice

Pr – bezpečnost na
silnici
Pr – přírodniny

Pr – vybavení třídy,
školní potřeby
Pr – přírodniny
Pr – ovoce, zelenina

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Matematika 2. ročník
žák dle svých možností

přímky, křivky
kreslení křivek a přímek
rýsování přímek pomocí pravítka

kreslí přímé a křivé čáry

rýsuje přímky pomocí pravítka

základní tvary v rovině

Geometrie v rovině a prostoru

orientace v prostoru

Závislosti, vztahy a práce s daty

pozná, graficky ztvární a pojmenuje geometrické tvary –
kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník
chápe rozdíl mezi křivkou a přímkou

modeluje jednoduchou situaci podle pokynů a s využitím
pomůcek

osvojuje si pojmy vpravo, vlevo

rozvíjí prostorovou fantazii

bezpečnost

Pr – hry dětí v zimě,

Vv – vybarvování
Pr – naše škola
Pr – ovoce, zelenina

Pv – činnost
spojená s použitím
stavebnic

přírody, čistota
vody

Pr – ochrana

Vv – vybarvování

Pr – příroda na jaře

řeší slovní úlohy s použitím platidel

řešení slovních úloh

rozklad čísel 0 - 10

sčítání a odčítání v oboru do 10

porovnávání čísel v oboru do 10

číselná řada 0 - 10

doplňuje správně jednoduché tabulky a schémata

řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru 10

zapisuje rozklad

řeší příklady sčítání a odčítání v oboru 0 - 10 s použitím
názoru – prsty, stavebnice, počitadlo
rozkládá čísla 0 –10 s pomocí názoru

čte a zapisuje příklady sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 10

chápe matematické symboly +, - , =

správně používá matematické pojmy <, >, =
porovnává čísla 0 – 10

čte a píše matematické pojmy <, >, =

porovnává množství prvků

utváří soubory prvků daných kritérií v oboru do 10

doplňuje, řadí čísla podle velikosti

orientuje se v číselné řadě 0 – 10

bezpečnost

Pr – zimní sporty,

číslice 0 - 10

čte a píše číslice 0 - 10

přiřazuje správný počet prvků k číslu

zvířat
Pr – podzim v sadu

Pr – pojmenování

MPV

počítá předměty v daném souboru

obor přirozených čísel 0 – 10

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

počítá s pomocí konkrétních předmětů

vytváří si konkrétní představu o číslech 0 - 10

Výstup ŠVP
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žák by měl

žák dle svých možností

porovnávání čísel 0 - 20
porovnávání desítek

porovnává čísla 0 – 20

porovnává soubory o daném počtu desítek

rozklad čísel 0 - 20

sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítek

čte a zapisuje příklady sčítání a odčítání čísel v oboru
0 - 20
řeší příklady sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 s použitím
názoru – prsty, stavebnice, počitadlo- bez přechodu
desítek a s přechodem desítek
rozkládá čísla 0 –20 s pomocí názoru
provádí zápis rozkladu
dočítáním řeší příklady rozkladu

sčítat a odčítat s užitím názoru
v oboru do 20

umět rozklad čísel v oboru do
20

matematické symboly +, -, =

čte, zapíše a správně používá matematické symboly +, -,
=

znát matematické symboly
+, -, = a umět je zapsat

porovnává desítky s pomocí názoru

matematické symboly <, >, =

čte, zapíše a správně používá matematické pojmy <, >,
=
čte a píše matematické pojmy <, >, =

znát matematické symboly <,
>, = a umět je zapsat

porovnávání čísel v oboru do 20

číselná řada 0 - 100

číselná řada 0 - 20

číslice 0 - 20

obor přirozených čísel 0 – 20

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

utváří soubory daných prvků
porovnává množství prvků různých souborů

doplňuje číselnou řadu, řadí čísla podle velikosti

orientuje se v číselné řadě 0 – 100 po desítkách

získává představu o číslech 0 – 100 po desítkách a na
konkrétních předmětech
čte a píše číslice 0 – 100 po desítkách

doplňuje, řadí čísla podle velikosti v řadě 0 - 20

orientuje se v číselné řadě 0 – 20

přiřazuje správný počet prvků k číslu v řadě 0 - 20

čte a píše číslice 0 - 20

vytváří soubory o daném počtu prvků

počítá předměty v daném souboru

vytváří si konkrétní představu o číslech 0 - 20

Výstup ŠVP

porovnávat množství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 20

číst, psát a používat číslice
v oboru do 20, numerace do
100

Výstup RVP

Matematika 3. ročník

Vv – vybarvování

Pr – nakupujeme

Pr – zvířata v zimě,
přikrmování

Pr – ovoce, zelenina

Pr – naše škola

MPV
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žák by měl

rozezná přímku a úsečku
narýsuje přímku a úsečku
přímku a úsečku označí

geometrické tvary graficky znázorní

rozeznat přímku a úsečku,
narýsovat je a vědět, jak se
označují

grafické znázornění geometrických tvarů

pozná a pojmenuje geometrické tvary – kruh, čtverec,
trojúhelník, obdélník

poznat a pojmenovat základní
geometrické tvary a umět je
graficky znázornit

používá pravítko

pozná základní drobné platidla
hrou si upevňuje a používá matematické znalosti při
manipulaci s drobnými mincemi

uplatňovat matematické
znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi

umět používat pravítko

základní tvary v rovině

doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti
čísel v oboru do 20

doplňovat jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 20

přímka, úsečka, jejich označení

používání pravítka

Geometrie v rovině a prostoru

manipulace s drobnými mincemi

tabulky, schémata, posloupnosti

modelování

modeluje jednoduchou situaci podle pokynů a s využitím
pomůcek

modelovat jednoduché situace
podle pokynů s využitím
pomůcek

orientace v prostoru

orientuje se v prostoru
chápe a používá výrazy v prostoru a v řadě

Závislosti, vztahy a práce s daty

násobení a dělení číslem 2

manipulační činností si vytváří představu k příkladům
násobení a dělení číslem 2
pomocí názoru řeší příklady násobení a dělení číslem 2

Učivo ŠVP
řešení slovních úloh

žák dle svých možností

řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru 20
doplňuje správně jednoduché tabulky a schémata
řeší slovní úlohy s použitím platidel

Výstup ŠVP

zvládat orientaci v prostoru a
používat výrazy vpravo, vlevo,
pod, nad, před, za, nahoře,
dole, vpředu ,vzadu

řešit jednoduché slovní úlohy
na sčítání a odčítání v oboru do
20

Výstup RVP

Matematika 3. ročník

Vv – vybarvování

Pv – činnost
spojená s použitím
stavebnic

Pr – ochrana
přírody, čistota
vody
Pr – význam peněz
Vv – vybarvování
dvojic

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Matematika 4. ročník

sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem

slovní úlohy – sčítání a odčítání

procvičuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel bez
přechodu i s přechodem desítek v oboru do 100

zapíše a řeší slovní úlohy k jednomu početnímu výkonu

řady násobků 0, 1, 2, 3, 4, 5
symboly násobení a dělení

zná symbol pro násobení a dělení

učí se používat kalkulátor

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do
50
řeší příklady na násobení v oboru 0-50 s názorem

chápe význam záměny činitelů

chápe vztah n-krát více a n-krát méně

kalkulátor

záměna činitelů

čtvercová síť

vyvozuje znázornění násobků na čtvercové síti a
konkrétních předmětech
učí se pamětně zvládat násobkové řady 0, 1, 2, 3, 4, 5

seznamuje se s tabulkou násobků a učí se ji používat

násobilka 0 - 50

seznamuje se s principem násobilky v oboru do 50

Násobilka v oboru do 50

sčítání a odčítání do 100 bez přechodu

procvičuje pamětné sčítání a odčítání bez přechodu

řeší slovní úlohy, které využívají vztahu o n-více
a o n-méně
řeší úlohy s použitím platidel

sčítání a odčítání násobků 10

sčítá a odčítá násobky 10

Cl – bezpečnost na
silnicích

Pv – stříhání, lepení

Vl – dopravní
prostředky a
dopravní značky
Čj – čtení slovních
úloh
Čj – dramatizace
nákupu

Vl – porovnávání
vzdálenosti od školy

porovnávání čísel

Sčítání a odčítání v oboru 0-100

Cl – porovnávání
váhy dětí

číselná osa

Př – ovoce, zelenina

MPV

psaní a čtení přirozených čísel 0-100

Obor přirozených číse l 0-100

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

orientuje se na číselné ose do 100
doplňuje chybějící čísla v číselně řadě
přiřazuje číslo k jinému číslu podle zadání
umí zakreslit čísla do sta na číselné ose
porovnává čísla do 100 pomocí číselné osy
umí čísla seřadit vzestupně i sestupně
rozkládá čísla v desítkové sestavě

žák dle svých možností

umí zapsat a přečíst čísla od 0-100

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Matematika 4. ročník
žák dle svých možností

mince a bankovky, manipulace s nimi

pomocí názoru provádí jednoduché převody jednotek
délky
zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami

manipulační činnosti s konkrétními předměty

přímka, úsečka
porovnávání úseček, odhad délky

odliší přímku a úsečku

porovnává úsečky podle velikosti, odhaduje jejich délku

Úsečka

vzájemná poloha dvou přímek

na konkrétním předmětu umí rozlišit přímky různoběžné
a rovnoběžné, chápe rozdíl v jejich vlastnostech

čára

popis, označení bodu

pomůcky na rýsování

přímka, označení

Přímka

Bod

Geometrie v rovině a v prostoru

rýsuje přímku, označí ji

zná rozdíl mezi přímou a křivou čarou a umí je narýsovat

umí označit bod na přímce i mimo ni

narýsuje bod, správně ho popíše

připravuje pomůcky na rýsování - tužku, pravítko

dokáže se orientovat a číst v jednoduché tabulce,
v tabulce sčítání a odčítání, na čtvercové síti a v tabulce
násobků
provádí manipulace s konkrétními předměty
tabulky, síť

slovní úlohy s využitím platidel

řeší jednoduché slovní úlohy s požitím platidel

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

upevňování početních spojů pomocí platidel

počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do 100

rozpozná mince a bankovky v hodnotě do 100

jednotky délky - metr a centimetr, jejich značky

jednotky času - hodiny

Závislosti, vztahy a práce s daty

Učivo ŠVP

zná značku pro metr a centimetr

přiřazuje čas ke slovům poledne, dopoledne, odpoledne,
večer, ráno, podvečer, noc, půlnoc
umí nastavit čas na hodinách v celých hodinách

určuje čas na celé hodiny

Výstup ŠVP

Pv – stříhání
proužků papíru

Pv – práce se
špejlemi, tvoření
obrázků

Vv – vybarvování
výsledků, spojování
pastelkami

Pv – jak nakupovat

MPV
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žák by měl

umět používat kalkulátor

tvořit a zapisovat příklady na
násobení a dělení v oboru do
100

zaokrouhlovat čísla na desítky
a stovky s využitím ve slovních
úlohách
zvládnou s názorem řady
násobků číslo 2 až 10 do 100

sčítat a odčítat zpaměti i
písemně dvojciferná čísla
zapsat a řešit jednoduché
slovní úlohy

číst, psát a porovnávat čísla
v oboru do 1000 na číselné ose,
numerace do 1000

Výstup RVP

Matematika 5. ročník
žák dle svých možností

zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky
využívá zaokrouhlování na desítky i stovky ve slovních
úlohách
seznámí se s násobky v oboru 50-100
učí se pamětně zvládnout násobkové řady 6, 7, 8, 9,
seznamuje se s tabulkou násobků v oboru do 100 a učí se
je používat
řeší příklady i slovní úlohy typu n-krát více a n-krát
méně
tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do
100
řeší jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení
v oboru násobilek
umí používat kalkulátor

učí se poměrnému sčítání a odčítání jednodušších
příkladů bez přechodu i s přechodem v oboru do 1000
písemně sčítá i odčítá v oboru do 1000 s přechodem i bez
přechodu
sčítá a odčítá zpaměti i písemně čísla do 1000,
dvojciferná čísla
ovládá zápis i řešení jednoduchých slovních úloh
v
oboru do 1000
řeší jednoduché slovní úlohy s využitím platidel do 1000

sčítá a odčítá násobků do 100

práce s kalkulátorem

slovní úlohy

tabulka násobků

násobení, dělení, řady násobků 6, 7, 8, 9

zaokrouhlování čísel na desítky a stovky

slovní úlohy

pamětné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem
v oboru do 1 000
písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem
v oboru do 1 000
sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000

Sčítání a odčítání v oboru 0-1000

číselná řada

doplňuje chybějící čísla v číselné řadě

přiřazuje číslo k jinému číslu podle zadání

rozklad čísla do 1 000

porovnávání čísel

číselná osa

Obor přirozených čísel do 1000

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

rozkládá a zapisuje čísla do 1000 v desítkové soustavě

seřazuje čísla vzestupně i sestupně

porovnává čísla do 1000

označuje a zakresluje čísla do 1000 na číselné ose

orientuje se na číselné ose do 1000

zapisuje čte čísla do 1000

Výstup ŠVP

Vv – vybarvování a
stříhání

Pv – stavebnice

Čj – čtení slovních
úloh
Pv – první pomoc

Vl – bezpečnost při
práci

Vl – bezpečnost
v dopravě

Pv – nakupujeme a
počítáme množství

MPV
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znázornit, narýsovat a označit
základní rovinné útvary

sestrojit rovnoběžky a kolmice

měřit a porovnávat délku
úsečky

orientovat se a číst
v jednoduché tabulce

vyhledat a roztřídit jednoduchá
data (údaje, pojmy apod.)
podle návodu

vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky

rýsuje rovnoběžky pomocí dvou pravítek

umí zkonstruovat a označit trojúhelník ze tří stran

pojmenovává úhly čtverce a obdélníku

rozvíjí si prostorovou představivost modelováním
rýsuje a označuje čtverec, obdélník a čtyřúhelník
vysvětluje vlastnosti stran čtverce a obdélníku

pravý úhel

trojúhelník

čtverec, obdélník
vlastnosti jejich stran

Čtverec, obdélník, trojúhelník

vzájemná poloha dvou přímek, kolmice

sestrojuje kolmice pomocí pravítka s ryskou

Kolmice, rovnoběžky

úsečky

pomůcky

Geometrie v rovině a v prostoru

manipulační činnosti s konkrétními předměty

tabulky

třídění dat, pojmů

peníze, mince, bankovky

jednotky hmotnosti, jednoduché převody jednotek

jednotky délky

hodiny, jednotky času

Závislosti, vztahy a práce s daty

sudá a lichá čísla

Učivo ŠVP

rozumí pojmu pravý úhel

připravuje si pomůcky na rýsování - tužka, pravítko,
kružítko
měří a porovnává délku úseček
umí úsečky narýsovat, označit a změřit s přesností na
mm

dokáže se orientovat a číst v jednoduché tabulce, tabulce
čítání a odčítání, na čtvercové síti a v tabulce násobků
manipuluje s konkrétními předměty

počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do 1000
řeší jednoduché slovní úlohy s využitím platidel
uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
vyhledává a třídí jednoduchá data podle návodu

uplatňovat matematické
znalosti při manipulaci s penězi

umět jednoduché převody
jednotek délky, hmotnosti a
času

určuje čas s přesností na čtvrthodiny
převádí jednotky času v běžných situacích
nastavuje čas na hodinách
řeší úkoly na orientaci v čase a prostoru
zná značky jednotek délky - mm, cm, dm ,m, km
provádí jednoduché převody délky
zná značky jednotek hmotnosti – g, kg
provádí jednoduché převody hmotnosti

žák dle svých možností

určit čas s přesností na
čtvrthodiny, převádět jednotky
času v běžných situacích

Výstup ŠVP

rozlišuje a třídí sudá a lichá čísla

žák by měl

rozeznávat sudá a lichá čísla

Výstup RVP

Matematika 5. ročník

Pv – modelovaní

Vv – vybarvování
výsledků, spojování
pastelkami

Čj – dramatizace
nákup

Vl – cestujeme,
dopravní
prostředky, jízdní
řád

Čj – rozpočítávání,
říkadla

MPV
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žák by měl

Učivo ŠVP

vypočítává obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran

pozná základní tělesa – krychle, kvádr, koule,
válec,jehlan

dovede řešit jednoduché slovní úlohy, jejichž řešení
nemusí být závislé na matematických postupech

poznat základní tělesa

řešit jednoduché praktické
slovní úlohy, jejichž řešení
nemusí být závislé na
matematických postupech

číselné a obrázkové řady, doplňovačky

Aplikační úlohy

krychle, kvádr, koule, válec, jehlan

Základní útvary v prostoru

obvod mnohoúhelníku

osová souměrnost

rýsování kružnice, kruhu

pomocí kružítka rýsuje a označuje kružnici a kruh, umí
najít střed kružnice a kruhu a určuje poloměr a průměr
seznamuje se s pojmem oblouk, kružnice
zvládne určit osu souměrnosti překládáním papíru

Kruh, kružnice
rýsovací potřeby

žák dle svých možností

používá kružítko

Výstup ŠVP

vypočítat obvod
mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran

určit osu souměrnosti
překládáním papíru

Výstup RVP

Matematika 5. ročník

Pv – modelování

Pv – manipulační
činnosti

Pv – stříhání, lepení

MPV

MATEMATIKA – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se 5 hodin týdně v 6. 7. 8. a 9. ročníku. Předmět matematika je součástí
vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu a počítačovou učebnu. Realizace
soutěží, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících soutěží, probíhajících mimo
uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu matematika je zaměřeno na:
-

praktické činnosti
využití matematických dovedností v běžném životě
osvojování základních matematických pojmů, symbolů, postupů a způsobů jejich
užití
přesnost, dodržování matematických pravidel
samostatnou práci s výpočetní technikou, matematickými výukovými programy,
kalkulátory a dalšími pomůckami
řešení problémových situací a úloh z běžného života
hledání více možných řešení
podle míry rozumových schopností na rozvoj logického myšlení a prostorové
představivosti
řešení zábavných úkolů, kvizů, rébusů, doplňovaček

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce s využitím pomůcek, pracovních sešitů, učebnic, počítačových
výukových programů, kalkulátorů, pravítek, tabulek, úhloměrů, kružítek
opakování, procvičování
individuální činnosti, práce ve dvojici

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení a utváření vědomostí, podpora vzájemné spolupráce při řešení úkolů, řešení
příčin nedorozumění, uplatňování principů tolerance při soužití s minoritami,
respektování identity, přijímání zodpovědnosti za své činy
EV -

způsoby využívání přírodních zdrojů, hospodaření s nimi, řešení odpadového
hospodářství, význam ochrany přírody, energetické zdroje dopravy a její vliv na
prostředí, stav ovzduší

OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti zapamatování,
řešení problémů, cvičení sebekontroly, sebeovládání, cvičení pozitivního naladění
mysli a dobrého vztahu k sobě samému, hledání pomoci při potížích, předcházení
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stresům, zvládání stresových situací, rozvoj kreativity, rozvoj dobrých vztahů,
cvičení pozorování, aktivního a empatického naslouchání, rozvíjení specifických
komunikačních dovedností – vést dialog, komunikovat v různých situacích, rozvíjení
individuálních dovedností pro spolupráci, řešení problémů
MDV - komunikace, chápání podstaty mediálního sdělení, práce s tiskem, internetem a
dalšími médii, třídění a posuzování informací, rozlišování prvků informativních,
zábavných a společensky významných
MKV - poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik,
sociokulturní rozdíly v ČR, početní operace jsou stejné na celém světě
EGS -

uvědomování si souvislostí při řešení běžných situací občana, utváření své vlastní
životní perspektivy v evropském a globálním prostoru

Kompetence:
V předmětu matematika budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vyjadřovat a využívat matematické symboly
• osvojit si a chápat matematické postupy, provádět zápisy při řešení úloh,
zpracovávat získané poznatky
• rozvíjet paměť a logické myšlení prostřednictvím matematických operací
• hledat souvislosti mezi získanými daty, pracovat s učebním materiálem a
pomůckami
• využívat matematických znalostí a dovedností v běžném životě
• ověřovat výsledky
• rozvíjet prostorovou představivost
• řešit základní matematické operace, přesně a jasně formulovat úkoly a jejich
výsledky
Kompetence k řešení problémů
• rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh
• cvičit sebekontrolu
• podporovat systematičnost, vytrvalost, přesnost
• provádět rozbor problémů a plánů řešení
• volit správný postup
• odhadovat výsledky a vyhodnotit správnost výsledků
Kompetence komunikativní
• přesně a stručně se vyjadřovat a užívat matematického jazyka včetně symboliky
• formulovat a klást otázky k danému tématu
• spolupráci při společném řešení stanovených úkolů
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Kompetence sociální a personální
• spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• spolupodílet se na vytváření pravidel při práci a při hodnocení sebe nebo skupiny
• projevit svůj názor, ale i respektovat názor druhých
• uvědomovat si svůj podíl na kolektivním výsledku
• prezentovat práci skupiny
• dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
• rozvíjet samostatnost, systematičnost, vytrvalost, přesnost a sebekontrolu
Kompetence občanská
• hodnotit svoji práci a práci ostatních
• dodržovat pravidla bezpečnosti a předcházet různým nebezpečím
• dodržovat pravidla školního řádu a nést zodpovědnost za své chování
Kompetence pracovní
• využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech
• zdokonalovat grafický projev
• organizovat si vlastní práci
• zpracovat úkol v dohodnutém termínu a v nejlepší možné kvalitě
• využívat různých matematických pomůcek, tabulek, výukových programů,
kalkulátorů,…
• ověřovat výsledky
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odhadovat délku úsečky, určit
délku lomené čáry, graficky
sčítat a odčítat úsečky

užívat a ovládat převody
jednotek délky, hmotnosti,
času

Výstup RVP

Matematika 6. ročník
žák dle svých možností

číselná osa, řazení čísel, porovnávání čísel

řadí čísla v oboru do 10 000

zvládnout svůj
vztek

ústně i písemně sčítá a odčítá bez přechodu desítek

dělení se zbytkem v oboru do 100 – nejbližší menší
násobek
neúplný podíl, zbytek
odhad výsledků
práce s kalkulátorem

určí nejbližší menší násobek daného čísla k danému
číslu
dělí se zbytkem v oboru do 100

odhaduje výsledek u sčítání, odčítání do 10 000

ke kontrole výsledků používá i kalkulátor

přenáší úsečku pomocí kružítka, proužku papíru

dokáže narýsovat úsečku dané délky, popíše ji

na převodech jednotek procvičuje násobení a dělení 10,
100, 1000

jednotky hmotnosti- t, kg, g

používá jednotky hmotnosti, ovládá převody
provádí praktická vážení
používá jednotky času, ovládá převody
provádí praktická měření času
používá jednotky objemu, procvičuje převody
provádí praktická měření objemu

rovinné útvary : přímka, polopřímka, úsečka, lomená
čára
přenášení úseček

Geometrie v rovině a v prostoru

násobky 10, 100, 1000

jednotky objemu- hl, l

jednotky času- den, hodina, minuta, sekunda

jednotky délky- m, cm, mm

používá jednotky délky, ovládá převody
provádí praktická měření délky

Závislosti, vztahy a práce s daty

násobení v oboru do 100

upevňuje pamětné násobení a dělení v oboru násobilek

provádí zkoušku, porovná ji s výsledkem

P, Tv , Pv – zdraví,
výživa – zásady,
pitný režim

OSV – poznávat své
tělo

F – jednotky,
převody, měření

přiznat chybu a

porovnává čísla v oboru do 10 000

ústně i písemně sčítá a odčítá s přechodem desítek

OSV – umět si

určí čísla před, za číslem
sčítání a odčítání v oboru do 10 000 – ústní, písemné

zaokrouhlování čísel

orientuje se na číselné ose v oboru do 10 000

MPV, PT

obor přirozených čísel do 10 000 – čtení a psaní čísel, řád OSV – cvičení
čísla, porovnávání a rozklad čísla
pozornosti,
soustředěnosti

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

procvičuje zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce

provádí rozklad čísla

určí řád čísla

čte a píše čísla v oboru do 10 000

Výstup ŠVP
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žák by měl

aplikovat poznatky a
dovednosti z jiných
vzdělávacích oblastí

vyznačovat úhly

umět zacházet s rýsovacími
pomůckami a potřebami

Výstup RVP

Matematika 6. ročník
žák dle svých možností

slovní úlohy využívající jednotky délky, objemu,
hmotnosti
slovní úlohy vedoucí maximálně k jednomu početnímu
výkonu
praktické úkoly z denní praxe žáků ve škole i doma

řeší slovní úlohy s využitím sčítání, odčítání v oboru do
10 000 bez přechodu a s přechodem desítek
řeší slovní úlohy s využitím násobení v oboru násobilek
do 100
řeší slovní úlohy s využitím dělení se zbytkem v oboru
do 100

konstrukce čtverce, obdélníka, vzdálenost bodu od
přímky
Aplikační úlohy

řeší slovní úlohy, ve kterých použije převody jednotek

na konstrukci obdélníka a čtverce procvičuje pravý úhel
a vzdálenost bodu od přímky

konstrukce pravého úhlu pomocí pravítka, kružítka

sestrojí pravý úhel pomocí pravítka, kružítka

úhel

ve svém okolí vyhledává úhly, modeluje je

konstrukční úlohy – osa úhlu

rovinné útvary: trojúhelník – náčrtek, popis vrcholů,
konstrukce trojúhelníka ze tří stran
přenášení trojúhelníka

zvládne konstrukci trojúhelníku ze tří stran, popíše
vrcholy, před konstrukcí vytvoří náčrtek
přenese trojúhelník pomocí kružítka

metrické vlastnosti v rovině: druhy úhlů

konstrukce kružnice, pojem průměr kružnice

opakuje konstrukci kružnice, popíše ji

sestrojí osu úhlu, popíše ji

osová souměrnost

rozpozná útvary osově souměrné

rozliší a narýsuje úhel pravý, ostrý, tupý, přímý

konstrukční úlohy: osa úsečky

pomocí kružítka sestrojí osu úsečky, popíše ji

konstrukce úhlu, popis úhlu

střed úsečky

pomocí kružítka, proužku papíru určí střed úsečky

narýsuje a vyznačí úhel, úhel popíše

grafický součet, rozdíl a násobek úseček

odhad délky úsečky, porovnávání úseček

Učivo ŠVP

sestrojí grafický součet, rozdíl a násobek úseček

odhaduje délku úseček, porovnává úsečky

Výstup ŠVP

F – fyzikální
měření, řešení
problémových úloh
z praxe

MKV – rozvíjet
spolupráci se
spolužáky bez
ohledu na jejich
příslušnost
k etnickým
skupinám

OSV – počínat si
při práci pečlivě,
přesně

MPV, PT
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užívat a ovládat převody
jednotek objemu

dělit se zbytkem

písemně sčítat, odčítat
víceciferná čísla,
provádět odhad výsledků

zvládat orientaci na číselné
ose

odhad výsledků
úloha zkoušky
práce s kalkulátorem

procvičuje odhad výsledků

u písemného sčítání i odčítání provádí zkoušku

provádí početní výkony na kalkulátoru

přehled jednotek a jejich převody

OSV – pitný režim
zdravý způsob
života.
Pv – praktické
určování objemu

opakuje převádění jednotek délky, hmotnosti a času
rozšíří si jednotky délky o decimetr
na převodech jednotek procvičuje násobení a dělení 10,
100, 1000
zpracuje si přehled jednotek délky, hmotnosti, času a
objemu a převodních vztahů
přehled používá při běžných výpočtech

jednotky délky, hmotnosti a času, převody jednotek
jednotka dm
násobení a dělení 10, 100, 1000

F – měření

VDO – překonávat
obtíže v učivu, umět
si nechat poradit
od kamarádů,
pracovat
ve skupinkách

D – letopočty,
jména panovníků

OSV – cvičit
pozornost při
zapamatování si
poznatků

MPV, PT

na praktických příkladech provádí měření objemu

jednotky objemu - hl, l, dl, cl, ml

Závislosti, vztahy a práce s daty

písemné násobení maximálně trojciferného čísla
jednociferným i dvojciferným činitelem
písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se
zbytkem, zkoušky správnosti

písemně násobí jednociferným činitelem
písemně násobí dvojciferným činitelem
písemně dělí jednociferným dělitelem beze zbytku i se
zbytkem, provádí zkoušku

používá jednotky objemu, zvládne převody

násobení a dělení 10, 100, 1000

zvládne násobení a dělení 10, 100, 1000

dovede používat kalkulátor ke kontrole

písemné sčítání, odčítání v oboru do 1 000 000

písemně sčítá a odčítá v oboru do milionu

číselná osa
řazení a porovnávání čísel

přepis čísel arabskými a římskými číslicemi

římské číslice

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

procvičuje čtení římských číslic I až X, L, C, D, M
zpracuje si přehlednou tabulku římských číslic
tabulku používá při přepisech mezi arabskými a
římskými čísly i při orientaci v praktických úkolech
orientuje se na číselné ose v oboru do milionu
řadí a porovnává čísla v oboru do milionu

žák dle svých možností
obor přirozených čísel do 1 000 000 – čtení, psaní čísel
porovnávání čísel
zaokrouhlování čísel

Výstup ŠVP

čte a píše čísla v oboru do milionu
porovnává čísla v oboru do milionu
zaokrouhluje čísla na desítky, stovky, tisíce

žák by měl

psát, číst, porovnávat a
zaokrouhlovat čísla v oboru
do 1 000 000

Výstup RVP

Matematika 7. ročník
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žák by měl

vypočítat obvod trojúhelníka,
čtverce, obdélníka

provádět jednoduché
konstrukce

rýsovat a měřit úhly

zvládat početní úkony s
s penězi

Výstup RVP

Matematika 7. ročník
žák dle svých možností

MPV, PT

konstrukce úhlu 60°,120°, 30°

pomocí kružítka sestrojí úhel 60°,120°, 30°
kontrolu konstrukce provede úhloměrem
rozliší trojúhelník pomocí stran - různostranný,
rovnostranný, rovnoramenný
sestrojí trojúhelník různostranný, rovnostranný,
rovnoramenný
rozliší trojúhelník podle velikost úhlů - ostroúhlý,
tupoúhlý, pravoúhlý
sestrojí trojúhelník ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý

úloha náčrtku
mnohoúhelníky - pravidelný šesti a osmiúhelník

u konstrukčních úloh vytvoří náčrtek

sestrojí pravidelný šesti a osmiúhelník vepsaný kružnici

obvody trojúhelníka, čtverce, obdélníka

výška trojúhelníka

sestrojí výšku trojúhelníka

vypočítá obvod trojúhelníka, na praktických příkladech
se seznámí s jeho využitím v praxi
vypočítá obvod čtverce, na praktických příkladech se
seznámí s jeho využitím v praxi
vypočítá obvod obdélníka, na praktických příkladech se
seznámí s jeho využitím v praxi

popis útvarů

dbá na popis rovinných útvarů

trojúhelník - dělení podle velikosti úhlů na ostroúhlý,
pravoúhlý a tupoúhlý

trojúhelník - dělení podle stran na různostranný,
rovnostranný a rovnoramenný

konstrukčních

velikost úhlu, stupeň, úhloměr

měří velikost úhlu, zapíše velikost úhlu ve stupních

OSV, Pv – využití v
praktickém životě
(oplocení, olištování
obrázku, potřeba
materiálu…)

úlohách

na přesnost při

OSV – dbát

Ov, Pv – rodinný
rozpočet
EGS – cestovní
ruch, evropské státy

OSV – využití
v praktickém
životě-obchod
EGS – EURO

vyznačování úhlů

odhady, porovnávání

Geometrie v rovině a v prostoru

slovní úlohy vedoucí maximálně ke dvěma početním
výkonům

Aplikační úlohy

početní úkony s penězi, hodnoty mincí a bankovek

Učivo ŠVP

vyznačí úhel dané velikosti

odhaduje velikost úhlu

řeší slovní úlohy s využitím porovnávání čísel do milionu
řeší slovní úlohy s využitím sčítání, odčítání do milionu
řeší slovní úlohy s využitím násobení jednociferným a
dvojciferným činitelem
řeší slovní úlohy s využitím písemného dělení
jednociferným dělitelem beze i se zbytkem
v praktických slovních úlohách uplatní převody jednotek
délky, hmotnosti, objemu a času

vyplní peněžní poukázku

umí rozlišit hodnoty mincí a bankovek
provádí početní úkony s napodobeninami peněz
ve dvojicích i skupinách simuluje situace, kdy v běžném
životě používá peníze

Výstup ŠVP
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žák by měl

znát a rýsovat základní rovinné
útvary

číst desetinná čísla, znát
jejich zápis

pracovat se zlomky a
smíšenými čísly, používat
vyjádření vztahu celek – část
(zlomek, desetinné číslo)

násobit a dělit víceciferná čísla

Výstup RVP

Matematika 8. ročník

náčrtek, popis
obvody kosočtverce, kosodélníka
lichoběžník
kruh, kružnice
poloměr, průměr

vypočítá obvody kosočtverce, kosodélníka

podle názoru pozná lichoběžník, porovná jeho vlastnosti
s vlastnostmi známého rovnoběžníka
rozliší pojem a vlastnosti kruhu, kružnice

sestrojí kružnici daného poloměru, průměru

trojúhelník, čtyřúhelník (čtverec, obdélník), rovnoběžník
(kosočtverec, kosodélník)

Geometrie v rovině a prostoru

zaokrouhlování desetinných čísel

práce s kalkulátorem

pozná podle názoru trojúhelník, čtverec, obdélník,
kosočtverec, kosodélník
porovná jejich vlastnosti
sestrojí trojúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec,
kosodélník
před konstrukcí zhotoví náčrtek, konstrukci popíše

odhadne výsledek při početních výkonech s desetinnými
čísly, provádí zkoušky
k početním operacím s desetinnými čísly používá také
kalkulátor
zaokrouhluje desetinná čísla na desetiny a setiny

násobí desetinná čísla číslem přirozeným a desetinným

užití zlomků v praxi (dlení celku na části, označení částí
zlomkem, výpočet počtu částí)
desetinný zlomek
čtení a zápis desetinného zlomku
desetinné číslo
čtení a zápis desetinného čísla
číselná osa
základní početní operace s desetinnými čísly
převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu
vyjádřených desetinným číslem
násobení desetinných čísel číslem přirozeným a
desetinným (maximálně trojciferného čísla
dvojciferným)
odhad výsledků, zkouška

zápis zlomku
vyjádření vztah celek – část celku
smíšené číslo

zlomky, čitatel, jmenovatel, zlomková čára

zkoušky, využití kalkulátoru

o správnosti se přesvědčí pomocí zkoušky, využívá i
kalkulátor
orientuje se v pojmech zlomek, čitatel, jmenovatel,
zlomková čára
zapíše zlomek
pochopí vyjádření vztahu celek - část celku
přečte a zapíše smíšené číslo
převede smíšeného číslo na zlomky
v jednoduchých praktických příkladech názorně určí
zlomek z celku, zlomek jako část celku
osvojí si pojem desetinný zlomek
přečte a zapíše desetinné zlomky
osvojí si pojem desetinné číslo
přečte a zapíše desetinné číslo
zobrazí desetinné číslo na číselné ose
sčítá a odčítá desetinná čísla
násobí a dělí desetinná čísel 10, 100, 1000

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP
písemné dělení dvojciferným dělitelem

žák dle svých možností

písemně dělí dvojciferným dělitelem

Výstup ŠVP

OSV – rýsovat
přesně, jemně –
cvičení dovednosti
při učení

OSV – odhadnout
výsledek – cvičení
kreativity

F – převody
jednotek
F – výpočty cen
energií

F – velikost napětí
na zdrojích

OSV – udržení
pozornosti, podpora
paměti

MPV, PT

86

žák by měl

síť kvádru, krychle, válce

sestrojí sítě kvádru, krychle, válce

samostatně řešit praktické
úlohy

sestrojit základní rovinné
útvary ve středové a osové
souměrnosti

číst a rozumět jednoduchým
technickým výkresům

vypočítat povrch kvádru,
krychle, válce

formát výkresů
měřítka výkresů
druhy čar a jejich použití
konstrukční úlohy na osovou a středovou souměrnost

rozlišuje formáty výkresů, používání označení formátu
získá představu, jaká jsou měřítka výkresů
narýsuje různé druhy čar, seznámí se s jejich použitím
sestrojí osu a střed dané úsečky
sestrojí kružnice vepsáním do čtverce
sestrojí osy ostrého a tupého úhlu
využívá osovou i středovou souměrnost při kreslení
ornamentů
řeší praktické slovní úlohy s využitím písemného dělení
jednociferným, dvojciferným dělitelem

slovní úlohy vedoucí k jednomu maximálně dvěma
početním výkonům s desetinnými čísly
praktické geometrické úlohy

řeší praktické slovní úlohy s využitím zlomků,
smíšených a desetinných čísel čísla

řeší slovní úlohy pomocí výpočtu obsahu obrazců
čtverce, obdélníka, trojúhelníka

praktické slovní úlohy

technické kreslení
technické výkresy podle způsobu zhotovení, obsahu a
účelu

výpočty povrchu prostorových útvarů, vzorce, jednotky

porozumí využití technického kreslení v praxi
získá představu, jaké jsou druhy technických výkresů

síť využije při výpočtech povrchu prostorových útvarů

náčrtky základních těles

načrtnout základní tělesa a
sestrojit jejich sítě

prostorové útvary a jejich povrch: kvádr, krychle, válec

obsahy čtverce, obdélníka, trojúhelníka, kruhu

s pomocí přehledné tabulky vzorců pro výpočty obsahů
vypočítá obsah čtverce, obdélníka, trojúhelníka, kruhu
podle názoru pozná a pojmenuje kvádr, krychli, válec a
jehlan
určí, ze kterých rovinných útvarů se skládá jejich povrch
podle názoru zhotoví náčrtky kvádru, krychle, válce

vypočítat obsah trojúhelníka,
čtverce, obdélníka, kruhu
zobrazovat jednoduchá tělesa

jednotky obsahu: mm²,m², a, ha, km²

zpracuje si přehled jednotek obsahu, tabulku vzorců pro
výpočet obsahu rovinných útvarů
provádí převody jednotek obsahu

obsah

vzorce obvodů rovinných útvarů

zpracuje si a při výpočtech používá přehled vzorců pro
výpočet obvodů známých rovinných útvarů
odlišuje pojmy obsah a obvod

Učivo ŠVP
délka kružnice, obvod kruhu, vzorec pro výpočet

žák dle svých možností

vypočítá délku kružnice, obvod kruhu

Výstup ŠVP

užívat a ovládat převody
jednotek obsahu

vypočítat obvod kruhu

Výstup RVP

Matematika 8. ročník

OSV – motivace
využitím v
praktických
profesních oborech
(zedník, švadlena,
kuchař…)
OSV – využití při
řešení situací
v praktickém životě

OSV –
profesionální
orientace –
sebepoznávání,
seberealizace
OSV – praktické
činnosti-formát
sešitů….
Vv – ornamenty

Vv – zobrazování
těles v prostoru

problémů, praktické
využití v životě
(např. při malování
pokojů..)

OSV – řešení

MPV, PT
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žák by měl

hledat různá řešení
předložených situací

Výstup RVP

Matematika 8. ročník
žák dle svých možností

upevňuje a procvičuje učivo pomocí počítačových
výukových programů pro matematiku
aplikuje dosažené vědomosti a dovednosti při řešení
zábavných úloh – rébusy, doplňovačky, bludiště,
hádanky, spojovačky…v pracovních listech i na počítači

při řešení slovních úloh uplatní převody jednotek obsahu

Výstup ŠVP

číselné a obrázkové analogie
číselné a logické řady
počítačové programy

výukové matematické programy

Učivo ŠVP

hledat různá řešení
předložených
situací

MPV, PT
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žák by měl

využívat prostředky výpočetní
techniky při řešení úloh

vyhledávat, třídit a porovnávat
data

používat měřítko mapy a plánu

řešit jednoduché úlohy na
procenta

používat vyjádření vztahu
celek - část (procento)

provádět základní početní
operace s desetinnými čísly

Výstup RVP

Matematika 9. ročník
žák dle svých možností

z měřítko plánu a mapy určí skutečné rozměry a
vzdálenosti
při řešení konkrétních situací z běžného života ve škole i
doma vyhledává, třídí a porovnává data
při vyhledávání dat využívá také internet
v jednoduchých vhodných příkladech z praxe vypočítá ze
zjištěných dat aritmetický průměr
při řešení úloh využívá výpočetní techniku

vyhledání měřítka na konkrétních mapách a plánech

na praktických příkladech počítá dělení v daném poměru

poměr, skutečná velikost

s pomocí učitele spočítá, kolik měsíčně a ročně připlácí
na splátkách půjček za úrok

vypočítá procentovou část z daného základu
pro výpočty umí využít kalkulátoru
na příkladech z praxe se seznámí s pojmem úrok,
úroková míra, zisk
při návštěvě některého peněžního úřadu nebo na jeho
webových stránkách či reklamních letácích vyhledává
skutečnou výši úrokové míry v daném čase běžnou
vypočítá roční úrok, srovná příklady z učebnice
s konkrétní realitou

upevní si sčítání, odčítání, násobení a zaokrouhlování
desetinných čísel
dělí přirozená čísla jednociferným a dvojciferným číslem
s přesností na jedno desetinné místo, provádí zkoušku
dělí desetinné číslo číslem přirozeným jednociferným a
dvojciferným, provádí zkoušku
dělí desetinné číslo číslem desetinným, zvládne úpravu
dělence a dělitele, provádí zkoušku
používá kapesní kalkulátor k výpočtu dělení desetinného
čísla přirozeným, jednociferným, dvojciferným i
desetinným
seznámí se s pojmy základ, počet procent
používá symbol %
vypočítá 1% ze základu

Výstup ŠVP

využití výpočetní techniky

aritmetický průměr

závislosti a data – příklady závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti

poměr – měřítko

Závislosti, vztahy a práce s daty

výpočty z běžné praxe – úroková míra půjček, měsíční
úrok, splátky

jednoduché výpočty – roční úrok

úrok, úroková míra, zisk,

výpočet procentové části

procenta- základní pojmy: základ, počet procent,
procentová část
výpočet 1 %

početní operace s desetinnými čísly (opakování sčítání,
odčítání a násobení)
dělení s přesností na jedno desetinné místo
zkouška správnosti
dělení desetinného čísla číslem přirozeným
jednociferným i dvojciferným
dělení desetinného čísla číslem desetinným, úprava
dělence a dělitele

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

F – měření

M, F, Z, D, P, Ch, I,
Ov – vyhledávání
různých dat
jednotlivých oborů

OSV – řešení
problémů, praktické
využití v životě –
půjčka – vhodnost
půjček, splácení
Pv – hospodaření
rodiny, poplatky za
vedení účtů
MDV – reklamní
triky – půjčky

OSV – vztahy
k druhým lidem

OSV – rozvíjet své
schopnosti

MPV, PT
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samostatně řešit praktické
úlohy

používat technické písmo

vypočítat objem kvádru,
krychle, válce

řeší slovní úlohy s využitím poznatků o úroku (vkladní
knížka, účet, půjčka)

řeší slovní úlohy s využitím poznatků o procentech

řeší slovní úlohy, které vedou nejvýše ke dvěma
početním operacím s desetinnými čísly
řeší slovní úlohy s využitím dělení v daném poměru
řeší slovní úlohy s využitím měřítka plánu a mapy

získá představu o kótování v průmyslu oděvním

získá představu o kótování v dřevozpracujícím průmyslu

jednoduché praktické slovní úlohy

Aplikační úlohy

ujasní si druhy kótování strojních součástí

získá představu o kótování ve stavebním průmyslu

druhy kótování
- využití v praxi podle profesního zaměření

provádí kótování děr a jejich roztečí

provádí kótování průměru, poloměru, úhlů, oblouků

provádí kótování délek

získá představu o základech kótování

kótování, kótovací čáry, kóty, jednotky

psaní od ruky, plošná síť

s pomocí plošné sítě nacvičuje psaní písma od ruky

používá popisovací šablonu

výpočet objemů prostorových útvarů: kvádr, krychle,
válec
technické písmo, typy písma

prostorové útvary
- kvádr, krychle, válec, jehlan, koule

vztah 1dm3 = 1l

jednotky objemu m3, dm3, cm3, mm3, l

Geometrie v rovině a v prostoru

zpracování jednoduché tabulky
využití výpočetní techniku
grafy, diagramy v Excelu

Učivo ŠVP

modeluje prostorové útvary z měkkých materiálů,
získává představu o jejich objemu
zpracuje přehlednou tabulku vzorců pro výpočet objemů
krychle, kvádru, válce
s pomocí tabulky vypočítá v praktických příkladech
objem kvádru, krychle a válce
seznámí se s technickým písmem a typy písma

do přehledné tabulky si zpracuje jednotky objemu a
jejich převodní vztahy
pomocí tabulky převádí jednotky objemu

žák dle svých možností

ovládat převody jednotek
objemu

Výstup ŠVP

zjištěná data přehledně zapíše do jednoduché tabulky
pro zpracování tabulky využije i výpočetní techniku
seznámí se s bodovým, hůlkovým, sloupkovým,
spojnicovým nebo jiným diagramem

žák by měl

vypracovat jednoduchou
tabulku

Výstup RVP

Matematika 9. ročník

Pv – prof.orientace,
význam trvalého
příjmu

EGS – porovnávat
měřítka map
Ch – roztoky

EV – znečištění
ovzduší

příprava

OSV – řešení
problémů,
praktické využití
v životě, např.
Pv – profesní

I – tabulky ve
Wordu, Excelu
EV – zápis a
zpracování dat do
přehledu

MPV, PT

5.3

Informační a komunikační technologie

5.3.1 Informatika

INFORMATIKA – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se ve 4. a 5. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně.
Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Vzdělávání v předmětu informatika:
-

přibližuje žákům základy práce s osobním počítačem a se základním programovým
vybavením
učí žáky vyhledávat a využívat výukové programy
směřuje k osvojení základních pojmů a odborné terminologie

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s použitím názoru
skupinová práce (počítačové výukové programy)

Kompetence:
V předmětu informatika budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• objevovat možnosti využití informačních a komunikačních technologií v praktickém
životě
• procvičovat adekvátní používání odborné terminologie, symbolů a znaků
• hledat společně s učitelem souvislosti mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
• poznat význam kontroly
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích
• vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob
• učit se překonávat nezdary a překážky
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Kompetence komunikativní
• naučit se pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenovávání
pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
Kompetence pracovní
• dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
• seznamovat se s přístroji, s jejich funkcí i odborným názvoslovím
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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Výstup RVP

žák by měl

Informatika 4. ročník
žák dle svých možností

pracuje s jednoduchými výukovými programy

učí se najít hru dle pokynů, hrát ji a ukončit

s použitím nástrojů zkouší nakreslit obrázek

získává nácvik v používání funkce „Krok zpět“

poznává nabídku nástrojů a učí se je používat

obsluha počítače, monitoru

zkouší se orientovat v grafickém prostředí počítače

hry a jednoduché výukové programy na počítači, které
slouží k rozvoji grafomotoriky, paměti, prostorové
orientace, matematických představ, rozvoji řeči, vnímání
tvarů, barev, …..

kreslíme na počítači

prostředí počítače

spuštění aplikace

práce s myší

přihlášení se do a odhlášení se ze sítě

postup při zapnutí a vypnutí počítače

základní části počítače, popis počítače

Učivo ŠVP

s myší zkouší zvládat základní operace: správné držení,
kliky, dvojkliky, tažení myší

učí se spolehlivě vypnout a zapnout počítač, přihlásit se a
odhlásit se ze sítě

Výstup ŠVP

M, Čj –
grafomotorika,
početní představy

Vv – rozlišování
barev
Vv – rozvoj fantazie

Psaní – rozvoj
jemné motoriky

MPV
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žák by měl

dodržovat pravidla bezpečné a
zdravotně nezávadné práce
s výpočetní technikou

pracovat s výukovými a
zábavnými programy dle
pokynu

ovládat základní obsluhu
počítače

Výstup RVP

Informatika 5. ročník
žák dle svých možností

základní klávesové zkratky

zná funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Escape,
Delete)

zná a podle pokynů dodržuje základní pravidla práce s
počítačem

napíše jednoduché věty, opraví chyby

hygiena u počítače

textový editor

výukové a zábavné programy

dialogové okno

aplikace, spouštění, přepínání mezi aplikacemi

klávesnice, písmo

orientuje se na klávesnici nebo pracuje s pomocí
speciální klávesnice

nalezne s pomocí učitele, otevře a užívá výukové a
zábavné programy

základní části počítače a části počítačové sestavy monitor, klávesnice, tiskárna, myš

pravidla při práci s PC

Učivo ŠVP

pozná podle názoru základní části počítače a ví, k čemu
slouží

přihlásí se a odhlásí ze sítě

správně zapne a vypne počítač

Výstup ŠVP

Tv – správné sezení,
držení těla

Čj – znalost písmen

Čj – pravo- levá
orientace

Čj, M – písemné
znaky

Čj – rozvoj slovní
zásoby

MPV

INFORMATIKA – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se ve 6. až 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně.
Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Vzdělávání v předmětu informatika:
-

přibližuje žákům základy práce s osobním počítačem a se základním programovým
vybavením
rozvíjí myšlení a logické uvažování
učí žáky vyhledávat a využívat potřebné informace
pomáhá získávat odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
internetu
směřuje k osvojení základních pojmů a odborné terminologie
podporuje sebevzdělávání a komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky
učí žáky získané dovednosti využívat v praktickém životě i při pracovním uplatnění

Formy a metody práce:
- frontální výuka s použitím názoru
- skupinová práce (s využitím odborné literatury, počítačových výukových programů)
- krátkodobé projekty
- individuální práce, cvičení

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - SW pirátství, svoboda slova (i jeho nebezpečí), pluralita názorů
EV -

zdroj informací o životním prostředí, o vlivu člověka na životní prostředí

OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, rozvoj nápaditosti, originality, kreativity, pravidla komunikace
MDV - kritický přístup k informacím, ověřování informací
MKV - komunikace s lidmi z různých kultur
EGS -

vyhledávání a komunikace o informacích o světě
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Kompetence:
V předmětu informatika budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• objevovat možnosti využití informačních a komunikačních technologií v praktickém
životě
• procvičovat adekvátní používání odborné terminologie, symbolů a znaků
• hledat společně s učitelem souvislosti mezi získanými daty
• nacházet souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění
Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení, poznat význam kontroly
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace
vhodné k řešení problémů
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení
• vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob
• učit se překonávat nezdary a překážky
Kompetence komunikativní
• naučit se pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci
• formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty
druhých
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenovávání
pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
• prezentovat výsledky práce skupiny
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
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•
•

dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
přijímat obecné morální i legislativní zákony a normy (SW pirátství, autorský zákon,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla….)

Kompetence pracovní
• dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
• seznamovat se s přístroji, s jejich funkcí i odborným názvoslovím
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
• využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
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Výstup RVP

žák by měl

Informatika 6. ročník

HW – hardware
skříň (základní jednotka) – pevný disk,..
periferie – klávesnice, myš, monitor,…

práce s klávesnicí a myší
části klávesnice
pojmy klik, dvojklik, uchopení , tažení
funkce pravého tlačítka

výukové programy

grafika
programy pro tvorbu obrázků
základní nástroje a možnosti nastavení

soubor
otevírání, ukládání
okno – aktivní, změna velikosti okna

textový editor
pojem, uložení a otevření
pohyb v dokumentu

internet
použití a využití
adresa internetové stránky
vyhledávání na internetu a nebezpečí internetu

pojmenuje nejběžnější součásti počítače

orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších
kláves
ovládá s myší základní operace

nalezne, otevře, zavře a užívá výukové programy

dokáže s použitím nástrojů nakreslit obrázek

vytvoří soubor
nalézá, otevírá, ukládá soubory v PC

dokáže ve Wordu napsat a opravit krátký text

otevře okno internetového prohlížeče
vyhledává informace na internetu
seznamuje se s možnými nebezpečími internetu

Učivo ŠVP
zapnutí a vypnutí počítače
přihlášení a odhlášení se ze sítě

žák dle svých možností

správně zapne a vypne počítač

Výstup ŠVP

MDV – kritický
přístup
k informacím,
ověřování informací

Čj – pravopis

Příklady výukových
programů pro různé
předměty
OSV – kreativita

Vv – rozvoj jemné
motoriky
OSV – cvičení
smyslového
vnímání

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Informatika 7. ročník

soubor
otevírání, ukládání
pojmenování souboru, tisk

školní výukové programy, hry
hry na internetu

grafika
programy pro tvorbu obrázků
uložení vytvořeného obrázku, otevření
základní nástroje a možnosti nastavení

internet – jak funguje, služby internetu
praktické využití internetu – vyhledávání spojení,
telefonní seznam, školy
výukové programy, stránky pro děti

elektronická pošta
e-mailová schránka
odeslání zprávy a čtení došlých zpráv
nebezpečí internetu

vytvoří soubor, popisuje a uloží
najde a otevře uložený soubor
vytvoří dokument, pojmenuje ho a vytiskne

vyhledá, spustí a ukončí program

s použitím nástrojů dokáže nakreslit a uložit obrázek

vyhledává k řešení problému informace na internetu

vytvoří si e-mailovou schránku
dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat
zprávu
seznamuje se s nebezpečím na internetu

pracuje na internetu se stránkami pro děti
využívá výukové programy na internetu

práce s klávesnicí a myší.
textový editor.
kopírování, označování do bloku.
použití klávesových zkratek Ctr+C, Ctr+V

napíše a opíše jednoduchý text, opraví chyby a zkopíruje

Učivo ŠVP
základní informace – poučení o bezpečnosti, řád učebny
pravidla při práci s PC
části počítačové sestavy
typy počítačů
přídavná zařízení (tiskárna, scanner,…)

žák dle svých možností

pojmenuje a zařadí části počítače a zařízení

Výstup ŠVP

OSV – pravidla
komunikace

EGS – vyhledávání
a komunikace
informací o světě

Příklady výukových
programů pro různé
předměty.

Čj – pravopis

Čj – rozvoj slovní
zásoby

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Informatika 8. ročník

M – výpočty
MDV – ověřování
informací

kreslící programy
vkládání textu do obrázku
grafické projekty (diplom, vizitka,..)

Word – textový editor
funkce – označování textu, řez písma, velikost písma,..
panel nástroj
tabulátor.
uložení obrázku – Word Art, Klipart

práce se souborem
uložení, otevření, vytvoření nového souboru
formátování dokumentu
tabulky ve Wordu.

Microsoft Excel – základní pojmy – buňka, operace
s buňkami
vzorce a výpočty
internet, české vyhledávače.
intranet

e-mailová adresa, elektronická pošta
vztah k internetu
poštovní programy
nebezpečí na internetu

kreslí pomocí kreslicích nástrojů, používá lupu
vkládá text do obrázku

upraví a opraví jednoduchý text
aktivně požívá panel nástrojů
učí se pracovat s tabulátory

otevře existující soubor, upraví vlastnosti písma a
odstavce

vytvoří tabulku, změní velikost, dokáže přidat i ubrat
buňku

využívá tabulkového programu pro praktické činnosti

vyhledává informace na internetu.

vytvoří a používá emailovou adresu ke komunikaci.

je vědom nebezpečí na internetu

MKV – komunikace
s lidmi z různých
kultur

OSV – tvořivost

Vv – rozvoj fantazie

aplikace, přepínání mezi aplikacemi
okno – dialogové okno

Čj – rozvoj slovní
zásoby

MPV, PT

nalézá a otevírá aplikace

Učivo ŠVP
opakování základních pojmů
hardware, software
přídavná zařízení
hygiena u počítače
prostředí počítače

žák dle svých možností

vysvětlí základní pojmy

Výstup ŠVP
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osvojit si základy elektronické
komunikace

vyhledávat potřebné informace
na internetu

je vědom nebezpečí na internetu

dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu,
smazat, odpovědět, poslat zprávu dál

uloží si důležité informace do souboru

vyhledává informace na internetu

vytvoří tabulku a k ní graf

spustí program, přepne mezi aplikacemi

Microsoft Excel
tabulka a buňka, psaní vzorců, funkce.
kopírování buněk
grafy
internet.
požití a využití internetu, internetové stránky, adresy,
vyhledávače
oblíbené stránky
vyhledávání informací na internetu
odkazy
ukládání informací z internetu do souboru
počítačové viry
emailová schránka, heslo, přihlašovací jméno
práce se zprávou
elektronická pošta
komunikace přes internet – ICQ, Skype – základní informace
komunikace s mobilními telefony – SMS
příloha elektronické pošty
viry šířené emailem
nebezpečí na internetu

soubor
práce se složkami a soubory
kopírování, odstranění složky či souboru
ukládání na disk
uživatelské programy, výukové a grafické programy
práce s daty – uložení, uspořádání dat, zálohování

orientuje se ve struktuře složek.
vytvoří, zkopíruje, přesune a odstraní

zvládat práci s výukovými
programy

textový editor Word
práce s klávesnicí a myší
oprava chyb, formátování, uložení, pojmenování, tisk,
vytváření vlastního textu
kopírování textu
ukončení práce v textovém editoru
vkládání obrázků do textu
tabulkový program

opakování základních pojmů, hygiena u počítače
poučení o bezpečnosti, řád v počítačové učebně, pravidla při
práci s počítačem
základní jednotka mechaniky, periferie
disketová jednotka, CD, DVD

Učivo ŠVP

dokáže napsat text, opravit ho i upravit

žák dle svých možností

ovládat základy psaní na
klávesnici, na uživatelské
úrovni práci s textovým
editorem, využívat vhodné
aplikace

Výstup ŠVP

vědomě respektuje základní pravidla bezpečnosti při
práci s počítačem
pojmenuje a zařadí součásti počítače, některé dokáže
prakticky využít

žák by měl

dodržovat pravidla zacházení
s výpočetní technikou

Výstup RVP

Informatika 9. ročník

VDO – svoboda
slova (i jeho
nebezpečí), pluralita
názorů

EV – zdroj
informací o
životním prostředí,
o vlivu člověka na
životní prostředí

Ma – jednoduché
početní operace

VDO – SW pirátství

OSV – komunikace

Čj – pravopis,
rozvoj
vyjadřovacích
schopností

Čj – rozvoj slovní
zásoby

PT, MPV

Člověk a jeho svět

5.4

5.4.1 Prvouka

PRVOUKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Prvouka se vyučuje v 1., 2., a 3. ročníku 2 hodiny týdně. Je součástí vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět.
Pro výuku je možno využívat kmenovou i počítačovou učebnu. Nové poznatky žáci
získávají i na vycházkách do přírody a do města. Realizace soutěží, exkurze, projektů a
dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta
s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu prvouka:
−
−
−
−
−
−
−

rozvíjí základní orientaci v životě třídy, školy
utváří správné vztahy mezi spolužáky
upevňuje dodržování zásad slušného chování
přináší poznatky o živé a neživé přírodě, o jejím významu pro člověka
klade důraz na osvojování základů dopravní výchovy
pomáhá utvářet citový vztah k rodné zemi
vytváří základy zdravého životního stylu

Formy a metody práce:
−
−
−
−
−

frontální výuka ve třídě s demonstračními pomůckami
vycházky s pozorováním
skupinové vyučování (s využitím pokusů, přírodnin, pracovních listů, učebnic,
odborné literatury, výukových programů)
exkurze
krátkodobé projekty

Kompetence:
V předmětu prvouka budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomocï žákovi umožní:
Kompetence k učení
• používat vhodné učební pomůcky a odbornou literaturu
• využívat informace z různých zdrojů
• zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů, názorných pomůcek, obrazů apod.
• získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu
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Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry
• zvolit si k danému tématu problematiku, která je zajímavá
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích
Kompetence komunikativní
• používat správnou terminologii
• rozšiřovat si slovní zásobu
• vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu (metoda diskuse,
rozhovor apod.)
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny
• klást k tématu otázky
• pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých, prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• budovat si ohleduplný vztah k přírodě
• dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla v silničním provozu,
předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za
mimořádných událostí
• zažít úspěch
• chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• získat prostor k výrobě pomůcek, souborů přírodnin, plánků
• bezpečně užívat materiály, nástroje a vybavení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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Výstup RVP

Prvouka 1. ročník

žák by měl

budova školy

náš byt
cesta do školy
základy dopravní výchovy

pozná cestu do školy

procvičuje základní pravidla pro chodce

orientace v čase
den a jeho části
dny v týdnu
pracovní dny, dny volna
volný čas
roční období

pozná jednotlivé části dne – ráno – poledne – večer –
dopoledne - odpoledne
zkouší jmenovat jednotlivé dny v týdnu

rozlišuje dny pracovní a dny volna

učí se správně využít volný čas

seznamuje se s charakteristikou ročních období

Lidé a čas
Čas

prvky sexuální výchovy

základy společenského chování

mezilidské vztahy ve třídě

rozlišuje základní časové úseky – den - noc

osvojuje si základy společenského chování – pozdrav,
prosba, poděkování
vnímá vztahy mezi oběma pohlavími v daném věku

rodina

seznámí se členy své rodiny, zná jména rodičů a
sourozenců
chápe a respektuje vztahy mezi jednotlivými členy
rodiny
respektuje vztahy mezi spolužáky ve třídě

mezilidské vztahy v rodině

žáci a učitelé ve třídě

zná jména žáků i učitelů ve třídě

Lidé kolem nás
Rodina, kolektiv třídy

okolí školy

chování ve škole

učí se chovat ve vyučování, o přestávkách, v jídelně,
v tělocvičně, ve školní družině i při mimořádných
situacích
dokáže se orientovat v okolí školní budovy – zahrada,
pískoviště
zkouší popsat zařízení bytu, ve kterém bydlí

školní řád

školní potřeby

třída

Škola, domov

Místo, kde žijeme

Učivo ŠVP

orientuje se v budově školy – šatna, WC, tělocvična,
jídelna, školní družina
pečuje o přidělené školní potřeby – učebnice, sešity,
psací potřeby
respektuje školní řád

žák dle svých možností

zná svou třídu, ve třídě se orientuje

Výstup ŠVP

Pv – péče o školní
potřeby

MPV
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Výstup RVP

Prvouka 1. ročník

žák by měl

způsob života zvířat volně žijících a domácích
volně žijící zvířata
péče o zvěř v zimě

poznává rozdíly ve způsobu života domácích a volně
žijících zvířat
všímá si, která zvířata žijí v lese, na louce, ve vodě

seznamuje se s péčí o zvířata volně žijící v zimě

květiny

pojmenovává květy na běžné louce a v zahradě

sebeobsluha
zdravotní potíže
prvky sexuální výchovy

zvládá sebeobsluhu

učí se sdělit své zdravotní potíže a pocity

vytváří vhodné vztahy mezi oběma pohlavími v daném
věku
dodržuje zásady bezpečného chování

ukáže a pojmenuje hlavní části lidského těla

užití kapesníku

samostatně užívá kapesník

lidské tělo

Lidské tělo

bezpečné chování

osobní hygiena

dbá na osobní hygienu

Člověk a jeho zdraví
Hygiena

stromy, keře, rostliny

rozezná stromy, keře a rostliny

ovoce a zelenina

Rostliny

mláďata

nacvičuje označení mláďat domácích zvířat

rozlišuje a pozná ovoce a zeleninu

zvířata

Zvířata

pozná domácí zvířata a zvířata volně žijící v přírodě

chování v přírodě

poznává, jak se chovat v přírodě

změny v přírodě

Rozmanitost přírody

Učivo ŠVP

vhodné oblékání

žák dle svých možností

sleduje změny v přírodě v souvislosti s ročními
obdobími
chápe souvislosti oblékání s ročním obdobím

Výstup ŠVP

Tv, Pv – bezpečnost

Pv – sebeobsluha

Pv – hygiena

Pv – hygiena

Pv – krmítko

MPV
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Výstup RVP

Prvouka 2. ročník

žák by měl

místní pověsti
název a adresa školy
okolí školy
cesta do školy
orientace ve městě

poslechne si pověst, která se váže k bydlišti

seznámí se s adresou školy

orientuje se v okolí školy

zná cestu do školy a zpět

najde v našem městě poštu a obchody

odlišnosti některých spolužáků
setkání s neznámými lidmi

učí se tolerovat odlišnosti některých spolužáků

dokáže se správně zachovat při setkání s neznámými
lidmi
seznamuje se s prací požárníků, pekařů, …

režim dne
orientace v čase
názvy dnů
pracovní dny a dny volna

chápe režim dne – zná rozvržení denních činností

správně rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
vyjmenuje názvy dnů v týdnu

určuje dny pracovní a dny odpočinku

měsíce ročních období
změny v přírodě
ochrana přírody

rozlišuje podzimní, zimní, jarní a letní měsíce

sleduje změny v průběhu ročních období

chápe význam ochrany přírody

Rozmanitosti přírody

hodiny

správně určuje celé hodiny

Lidé a čas

význam práce

prvky sexuální výchovy

chování

společenské chování

mezilidské vztahy

správně se chová u lékaře, v dopravním prostředku i v
obchodě
respektuje vztahy mezi oběma pohlavími

chápe mezilidské vztahy mezi spolužáky, sourozenci,
rodiči, příbuznými a známými
umí poprosit a poděkovat

domov a jeho okolí

Lidé kolem nás
Rodina, třídní kolektiv

domov, adresa bydliště

Místo, kde žijeme
Domov, škola

Učivo ŠVP

dokáže se orientovat v okolí bydliště

žák dle svých možností

zná svůj domov, adresu svého bydliště

Výstup ŠVP

M – číslice, čas

Čj – vypravování

MPV
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Výstup RVP

Prvouka 2. ročník

žák by měl

tažní ptáci
život volně žijících zvířat v zimě

chápe důvody odletu a návratu tažných ptáků

ví, jak pečovat o zvířata v zimě

ovoce zelenina
květiny
kvetoucí stromy
význam včel
význam slunce
význam obilí

rozlišuje ovoce a zeleninu, pojmenovává je

seznamuje se s květinami na louce a v zahradě

sleduje kvetoucí stromy

zná význam včel

seznamuje se s účinky slunce

pozná obilí na poli
ví, co se z obilí vyrábí

smysly člověka

orientačně zná lidské smysly

prvky sexuální výchovy
osobní hygiena
užití hygienických potřeb

Hygiena

setkání s neznámými lidmi

zvládne chování při setkání s neznámými lidmi

respektuje vztahy mezi oběma pohlavími v daném věku
dbá na osobní hygienu, mytí rukou před jídlem
správně užívá hygienické potřeby

pravidla pro chodce

bezpečné chování

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
dodržuje základní pravidla silničního provozu pro chodce

Bezpečnost

části lidského těla

ukáže a pojmenuje hlavní části lidského těla

Lidské tělo

péče o zdraví

chápe význam pobytu na zdravém vzduchu

dbá na správnou výživu

upevňování zdraví

seznamuje se s otužováním

Člověk a jeho zdraví
Hygiena

stromy a keře

rozezná strom a keř

•

stromy

rozlišuje stromy, které rostou v lese a které rostou v sadě

Rostliny

zvířata kolem nás

rozezná domácí a volně žijící zvířata

Zvířata

Učivo ŠVP
druhy ptáků

žák dle svých možností

zná naše nejznámější druhy ptáků a jejich význam

Výstup ŠVP

Pv – výroba krmítka

MPV
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významná místa, historické zajímavosti
dopravní výchova

zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce a
cyklisty

základy společenského chování
význam práce pro člověka, povolání a jejich názvy
třídní kolektiv

orientace v čase
časové jednotky

má osvojeny základy společenského chování – pozdrav,
prosba, poděkování, blahopřání

pojmenuje běžná známá povolání a pracovní činnosti

začleňuje se do kolektivu žáků ve třídě a vytváří
kamarádské vztahy
toleruje odlišnosti některých spolužáků

respektuje autoritu učitelů a všech dospělých
zvládá chování při setkání s neznámými lidmi

pojmenuje názvy ročních období, měsíců, dnů

chápe časové jednotky – hodina, den, týden, měsíc,
rok, roční období
seznamuje se s používáním kalendáře

pojmenovat nejběžnější
povolání a pracovní činnosti
projevovat toleranci
k odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi

zvládnout jednoduchou
orientaci v čase

znát rozvržení svých denních
činností
rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
poznávat jednoduché lidské
činnosti

poznat, kolik je hodin

čtvrthodiny, půlhodiny
režim dne
orientace v čase

zvládne dělit hodiny na čtvrthodiny a půlhodiny

zná rozložení činností v průběhu dne

umí se orientovat v čase z hlediska přítomnosti,
minulosti a budoucnosti
dokáže vyjmenovat běžné lidské činnosti

lidské činnosti

hodiny

dokáže určovat hodiny

kalendář

Lidé a čas
Čas

autorita učitelů a všech dospělých

tolerance odlišnosti žáků

život a funkce rodiny

znát role rodinných příslušníků
a vztahy mezi nimi, rozlišovat
příbuzenské vztahy
mít osvojené základy
společenského chování

chápe smysl rodiny, práva a povinnosti členů rodiny, role
členů rodiny

Lidé kolem nás
Rodina, kolektiv třídy

cesta do školy

bydliště, škola a její okolí

Místo, kde žijeme
Domov, škola

Učivo ŠVP

zná významná místa v našem městě, ve svém bydlišti

žák dle svých možností

znát nejznámější místa v okolí

Výstup ŠVP

dokáže se orientovat v okolí svého bydliště a v okolí
školy
popíše svoji cestu do školy

žák by měl

zvládnout orientaci v okolí
svého bydliště a v okolí školy
popsat a zvládat cestu do školy

Výstup RVP

Prvouka 3. ročník

Pv – čím bych chtěl
být

Pv – čím budu?

Čj – vypravování

Čj – popis

MPV
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části lidského těla
zdravotní potíže
ošetření poranění
záchranná služba

určuje druhy ovoce a zeleniny
rozlišuje byliny a dřeviny
rozlišuje stromy a keře
chápe význam vitamínu

při vycházkách uplatňuje zásady chování v přírodě
pozná jarní květiny
určuje rostliny v našem okolí
chápe význam opylování květů
pozná běžný hmyz kolem nás

zvládne pokus rozpouštění látek ve vodě

má osvojeny hygienické návyky i sebeobsluhu

dodržuje zásady bezpečného chování

uplatňuje základní pravidla silničního pravidla pro
chodce

pojmenuje hlavní části lidského těla

učí se jednoduše popsat své zdravotní potíže

seznámí se s ošetřením drobných poranění
zná číslo záchranné služby a učí se přivolat pomoc

pojmenovat základní druhy
ovoce a zeleniny a poznat
rozdíly mezi dřevinami a
bylinami

uplatňovat základní zásady
chování v přírodě

provádět jednoduché pokusy se
známými látkami

uplatňovat hygienické návyky
a zvládat sebeobsluhu

dodržovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce

pojmenovat hlavní části
lidského těla
dokázat sdělit své zdravotní
pocity a potíže
zvládnout ošetření drobných
poranění

Lidské tělo

pravidla silničního provozu

bezpečné chování

hygienické návyky a sebeobsluha

Hygiena a bezpečnost

Člověk a jeho zdraví

látky, změny skupenství

chování v přírodě
jarní květiny
rostliny kolem nás
význam včel a čmeláků
hmyz

ovoce a zelenina
byliny a dřeviny
stromy a keře
vitamíny – význam pro člověka

Rostliny

zvířata domácí a volně žijící
domácí zvířata a jejich mláďata
volně žijící zvířata v zimě

Zvířata

změny v přírodě
kalendář přírody

Rozmanitosti přírody

Učivo ŠVP

pozná a pojmenuje běžné druhy zvířat a ptáků
zná názvy mláďat domácích zvířat
pečuje o ptáky a lesní zvěř v zimě

žák dle svých možností

poznat nejběžnější druhy
domácích a volně žijících
zvířat

Výstup ŠVP

sleduje a popisuje proměny v přírodě
zaznamenává znaky počasí

žák by měl

pozorovat a popsat viditelné
proměny v přírodě
v jednotlivých ročních
obdobích

Výstup RVP

Prvouka 3. ročník

Tv – nebezpečí
úrazu

Čj – popis

MPV

5.4.2 Přírodověda

PŘÍRODOVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:
Vyučuje se ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně jako samostatný předmět.
Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu. Sledování a
pozorování lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace soutěží,
exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo uvedená
místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu přírodověda:
-

vede k poznání změn v přírodě v průběhu roku a poznávání vybraných zástupců
živočišné i rostlinné říše našeho regionu
učí žáky při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost
lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu
pomáhá vytvářet vztah k přírodě a poznávat důležitost ochrany životního prostředí
umožňuje poznávání sebe samotného, svého těla
zdůrazňuje dodržování správných hygienických návyků a vytváří povědomí o jejich
důležitosti pro ochranu zdraví

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pokusů, přírodnin, pracovních listů, učebnic, odborné
literatury, výukových programů)
přírodovědné vycházky s pozorováním
krátkodobé projekty

Kompetence:
V předmětu přírodověda budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• používat vhodné učební pomůcky a odbornou literaturu
• využívat informace z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení
• zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů, názorných pomůcek, obrazů apod.
• získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky
svého pozorování, propojit získané znalosti s životem
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Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení
• zvolit si k danému tématu zvolili problematiku, která je zajímá
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učit se s pomocí učitele
vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
• používat správnou terminologii
• vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu (diskuse, rozhovor
apod.)
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny
• klást k tématu otázky, o tématu diskutovat
• pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a jejich interpretaci ve vlastních projevech a názorech
• vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě žák hodnotí vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých, prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• budovat si ohleduplný vztah k přírodě
• dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla v silničním provozu,
předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za
mimořádných událostí
• zažít úspěch
• chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• získat prostor k výrobě pomůcek, souborů přírodnin, plánků
• učitel vede žáky k bezpečnému užití materiálů, nástrojů a vybavení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro cyklisty

uplatňovat základní dovednosti
a návyky související
s preventivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu

zvládat péči o pokojové
rostliny a znát způsob péče o
drobná domácí zvířata

seznámí se se základními druhy dopravních značek
formou hry si ujasní zásady bezpečnosti silničního
provozu

z praxe popíše běžné druhy nemocí a uvede příklady
jejich prevence

do nákresu doplní jednotlivé části lidského těla
určí hlavní zásady osobní a intimní hygieny
rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny

do nákresu doplní základní postup při rozmnožování
rostlin
z praxe popíše nejznámější druhy drobných domácích
zvířat a rozliší způsoby jejich chovu¨
nacvičí si obranné chování při napadnutí psem

ukáže v atlase nejznámější druhy pokojových rostlin
osvojí si základní dovednosti péče o pokojové rostliny

popíše způsoby ochrany zvířat v zimě

Bezpečnost silničního provozu
dopravní značky
bezpečnost na silnici

nemoci a prevence

denní režim

Člověk a jeho zdraví
části lidského těla

drobná domácí zvířata

péče o pokojové rostliny

Pokojové rostliny,domácí zvířata

zima

Cl – osobní bezpečí

Čj – vypravování

rozliší zimní měsíce

dovede popsat charakteristické znaky zimy

Vv – rozvoj jemné
motoriky

MPV

Čj – popis

zvířata na podzim

sezónní práce na poli a zahradě, rostliny na podzim

podzim

Roční období

závislost organismu na prostředí

charakteristické znaky živé a neživé přírody
vztah živé a neživé přírody

Rozmanitost přírody
Živá a neživá příroda

Učivo ŠVP

rozliší podzimní měsíce
charakterizuje podzimní práce na poli a zahradě
dovede vybrat plodiny (ovoce a zeleninu), sklízené na
podzim
s pomocí atlasu pozná a přiřadí místo výskytu vybraných
zvířat
popíše hlavní části zvířecího těla

žák dle svých možností

popsat střídání ročních období

Výstup ŠVP

rozliší živou a neživou přírodninu
z pozorování popíše a provede jednoduchý nákres
závislosti přírody živé a neživé
nakreslí jednoduchou závislost živočicha na prostředí

žák by měl

poznat propojenost živé a
neživé přírody, přizpůsobení
organismů prostředí

Výstup RVP

Přírodověda 4. ročník

112

jarní práce na poli a na zahradě

uvede jarní práce na poli a v zahradě

Voda

tělo ryby

vodní prostředí

letní měsíce

rozpozná jednotlivá vodní prostředí a s pomocí atlasu
určí zástupce živočišné říše, které v nich najdeme
doplní do nákresu hlavní části těla ryby

léto

rozliší letní měsíce

Roční období

ochrana lesa

stromy listnaté a jehličnaté

dovede charakterizovat znaky léta

uvědomí si důležitost třídění odpadu, třídí odpad ve škole

popíše příklady ochrany lesa

na základě pozorování a zkušeností z praxe popíše hlavní
znaky skupin jehličnatých a listnatých stromů
uvede příklady nesprávného chování v lese

uplatňovat zásady ochrany
přírody a životního prostředí

Les

podmínky života rostlin

stavba těla rostlin

strom,keř,bylina

Rostliny

jarní měsíce

pomocí atlasu zařadí vybrané druhy rostlin do
jednotlivých skupin
doplní do nákresu části těla rostliny

jaro

Rozmanitost přírody
Roční období

Učivo ŠVP

rozliší jarní měsíce

žák dle svých možností

dovede charakterizovat znaky jara

Výstup ŠVP

na základě pokusu si ujasní základní podmínky života
rostlin

žák by měl

provést jednoduchý pokus
podle návodu

Výstup RVP

Přírodověda 4. ročník

Čj – popis

Vv – poznáváme
barvy

Čj – popis

MPV
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uvést zástupce živočišné a
rostlinné říše, vyskytujících se
v nejbližším okolí a popsat
jejich základní životní
podmínky

reagovat přiměřeně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

ptáci
domácí drůbež

hmyz

je si vědom možného nebezpečí přenosu ptačí chřipky a
seznámí se se způsoby ochrany člověka
do nákresu doplní části těla hmyzu

domácí zvířata

Rozmanitost přírody
Živočichové
savci

osobní nebezpečí

Mimořádné události
chování při mimořádných událostech

nácvik odmítání

Péče o zdraví
návykové látky

vývoj člověka

první pomoc

vnitřní orgány

svalstvo

stavba těla-kostra

Člověk

Člověk a jeho zdraví

Učivo ŠVP

uvědomí si význam chovu domácí drůbeže pro člověka

popíše základní stavbu těla ptáků

z praxe uvede nejznámější druhy savců, vyskytujících se
v našem regionu
popíše nejznámější druhy domácích zvířat
posoudí význam jejich chovu pro člověka

zná zásady bezpečného chování v různých prostředích škola, domov, styk s cizími lidmi a řídí se jimi
zná svoje základní práva (týrání, zneužívání, šikana), učí
se požádat o pomoc v případě potřeby

uvědomí si nutnost kázně a dodržování pokynů v případě
obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek)

pomocí hry a návodné situace se naučí aktivnímu
způsobu odmítání těchto látek

uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog, alkoholu,
gamblerství

mít osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových
látek

poskytnout první pomoci při
drobných úrazech a přivolat
lékařskou pomoc

z praxe popíše jednotlivá stádia vývoje lidského jedince

žák dle svých možností

rozlišit jednotlivé etapy
lidského života

Výstup ŠVP

doplní do nákresu hlavní části kostry, hrudníku, horní a
dolní končetiny
získá představu o tom, co je to svalstvo a pozná jeho
význam
na modelu najde některé vnitřní orgány a získá představu
o jejich funkcích
seznámí se se zásadami první pomoci
zná telefonní čísla tísňového volání

žák by měl

pojmenovat a popsat orgánové
soustavy

Výstup RVP

Přírodověda 5. ročník

Čj – popis

Čj – popis

Vv – rozvoj
motoriky

MPV
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žák by měl

popsat vliv činnosti lidí na
přírodu a posoudit, které
činnosti přírodnímu prostředí
pomáhají a které ho poškozují

Výstup RVP

Přírodověda 5. ročník
žák dle svých možností

uvede příklad ekologické katastrofy jako důsledek
činnosti člověka
při pokusu zjišťuje principy proudění vzduchu

při pokusu zvládne měření teploty vody teploměrem

získá představu o významu čističek odpadních vod

popíše podle obrázku koloběh vody v přírodě

uvede hlavní zásady péče o půdu, rozpozná příčiny jejího
znečisťování
pochopí význam vody pro přírodu a člověka

uvědomuje si význam zdravého životního prostředí pro
člověka
zná pojem recyklace
aktivně se podílí na třídění odpadu doma i ve škole
uvede příklad prospěšnosti a škodlivosti zásahu člověka
do přírody
na základě srovnání dovede rozdělit látky do tří
základních skupin
provede měření látek pevných a kapalných, seznámí se
s jednotkami hmotnosti a objemu
srovná různé druhy půdy

seznámí se s příznaky otravy houbami a způsobem první
pomoci při otravě

pomocí atlasu dovede najít a určit zástupce obou skupin

hospodářské plodiny

uvede nejznámější hospodářské plodiny,
charakteristické pro náš region
na základě srovnání popíše odlišné znaky skupin
listnatých a jehličnatých stromů
pomocí atlasu se seznámí s hlavními zástupci obou
skupin

nejznámější jedlé a jedovaté houby
otrava houbami, první pomoc

vzduch, proudění vzduchu

měření teploty vody
ekologické katastrofy

voda, význam a ochrana vodních zdrojů
koloběh vody v přírodě

půda, význam půdy

měření, základní jednotky

látky a jejich vlastnosti

Vliv člověka na přírodu
životní podmínky

Houby

bylina, keř, strom

listnaté a jehličnaté stromy

stavba těla

porovná a uvede rozdíly těchto skupin

Rostliny

chov včel

hmyz užitečný a škodlivý

Učivo ŠVP

na základě pozorování určí hlavní části těla rostliny

z praxe popíše a rozdělí hmyz na užitečný a škodlivý,
blíže se seznámí s vybranými druhy
získá představu o životě v úlu a uvědomí si význam
opylovačů pro život rostlin a člověka

Výstup ŠVP

M – jednotky

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Přírodověda 5. ročník
žák dle svých možností

na základě demonstrace pochopí střídání dne a noci a
ročních období jako důsledek pohybu Země ve vesmíru

posoudí význam Slunce pro život na Zemi

získá představu o postavení Země ve sluneční
soustavě
pozná rozdíl mezi planetou a hvězdou

uvede příklady ochrany ovzduší z nejbližšího okolí

pojmenuje hlavní znečišťovatele ovzduší

Výstup ŠVP

den a noc, roční období

Země a sluneční soustava
sluneční soustava

ochrana ovzduší, význam vzduchu

Učivo ŠVP

MPV

5.4.3 Vlastivěda

VLASTIVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:
Vyučuje se ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně jako samostatný předmět.
Vlastivěda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu. Sledování a
pozorování lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace soutěží,
exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo uvedená
místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu vlastivěda:
-

vede k upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
učí žáky uvědomovat si význam a podstatu tolerance, pomoci, úcty a snášenlivosti
seznamuje žáky s jejich základními právy a povinnostmi ve společnosti
směřuje k výchově budoucího občana demokratického státu
rozvíjí vztah k městu, zemi, národnímu cítění

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pokusů, přírodnin, pracovních listů, učebnic, odborné
literatury, výukových programů)
vlastivědné vycházky
návštěvy MěK, Valašského muzea v přírodě, školní výlety
krátkodobé projekty

Kompetence:
V předmětu vlastivěda budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• využívat informace z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení
• zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů, názorných pomůcek, obrazů apod.
• získávat informace, pozorovat, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování,
propojit získané znalosti s životem
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Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení
• zvolit si k danému tématu zvolili problematiku, která je zajímá
Kompetence komunikativní
• používat správnou terminologii
• vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu (metoda vyprávění,
diskuse, rozhovor apod.)
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny
• klást k tématu otázky, o tématu diskutovat
• pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a jejich interpretaci ve vlastních projevech a názorech
• vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě žák hodnotí vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých, prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• budovat si ohleduplný vztah k městu (obci)
• dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla v silničním provozu,
předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za
mimořádných událostí
• zažít úspěch
• chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• získat prostor k výrobě pomůcek, souborů mapek, plánků
• bezpečně používat materiály, nástroje a vybavení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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žák by měl

znát region, ve kterém bydlí,
jeho pamětihodnosti,
zvláštnosti a zajímavosti

popsat polohu svého bydliště
na mapě, začlenit svou obec
(město) do příslušného kraje

Výstup RVP

Vlastivěda 4. ročník
žák dle svých možností

příbuzenské vztahy

uvede základní údaje o členech své rodiny
objasní vztahy – rodina x příbuzní
zná základní pravidla slušného chování v rodině a
společnosti

Př – změny v
přírodě

roční období

ze své zkušenosti popíše krajinu našeho regionu
s pomocí mapy pozná názvy důležitých krajinných bodů
našeho regionu

Krajina, kde bydlím
místní krajina

Čj – popis

mapa

světové strany

Vv – poznávání
barev
Vv – rozvoj
grafomotoriky

škola

zná název města, kde je jeho škola
doplní do nákresu plánku polohu školy a významné body
v jejím okolí
pozná, co znamenají jednotlivé barvy v mapě
seznámí se s nejdůležitějšími mapovými značkami a do
nákresu doplní značky charakteristické pro okolí

seznámí se způsoby určování světových stran

Čj – velká písmena

domov

uvede název místa svého bydliště

Místo, kde žijeme
Domov a jeho okolí

Čj – svátky, tradice

měsíce

seznámí se s názvy jednotlivých měsíců
získá představu o časovém zařazení významných událostí
v rodině a v roce do jednotlivých měsíců
zná čtyři roční období a umí je charakterizovat
popíše změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

M – číselná řada

týden

hodiny

učí se poznávat hodiny

Čj – vypravování

Čj – vypravování

Př – okolí školy
Čj – popis, rozvíjení
slovní zásoby

MPV

vyjmenovává dny v týdnu a zařazuje je do časové přímky

den

charakterizuje jednotlivé části dne

Lidé a čas
Orientace v čase

vztahy v rodině, chování lidí, práva a povinnosti
v rodině

role členů rodiny

Lidé kolem nás
Rodina

prostředí školy

Místo, kde žijeme
Škola

Učivo ŠVP

vypráví o své rodině, charakterizuje jednotlivé členy

popíše prostředí školy a její okolí
zná cestu do školy a zpět

Výstup ŠVP
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žák dle svých možností

uvede významné kulturní památky
rozlišuje minulost a přítomnost města

vědět o nejvýznamnějších
kulturních, historických a
přírodních památkách okolí
svého bydliště

zná a dodržuje základní pravidla pro chodce
pozná vybrané druhy dopravních značek
rozlišuje dopravní prostředky
seznámí se se základními částmi vybavení jízdního kola
formou hry si ujasní zásady bezpečnosti silničního
provozu
předvídá možná nebezpečí a snaží se jim vyhýbat

orientuje se v síti obchodů, služeb a úřadů ve městě
(obci)
z praxe uvede památná místa města (obce)

Výstup ŠVP

seznámí se s některými lidovými zvyky, tradicemi a
pověstmi Valašska

žák by měl

znát významné události a
pověsti, které se vztahují
k regionu a kraji

Výstup RVP

Vlastivěda 4. ročník

kulturní památky

lidové zvyky, tradice a pověsti

Lidé a čas

památné objekty
doprava, dopravní výchova

město, obec

Učivo ŠVP

Čj – báje a pověsti,
zvyky, tradicebesedy v MěK
skanzen
Př – vliv lidí na
krajinu, kde
bydlíme

Tv, Př – vycházky
školní výlety
Tv – návštěvy
dopravního hřiště

MPV
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uvědomuje si svá základní práva a povinnosti v rodině i
ve škole

rozpozná znaky protiprávního jednání (krádeže,
šikanování, zneužívání…)
zná telefonní čísla tísňového volání
pomocí hry a návodné situace se učí reagovat na
nebezpečné situace
učí se aktivně si požádat o pomoc při ohrožení
zná zásady bezpečného chování v různých prostředíchškola, domov, styk s cizími lidmi a řídí se jimi

uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů
v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
látek)

pomocí mapy určí polohu svého bydliště a zanese ho do
mapy
seznámí se se světovými stranami, doplní je do směrové
růžice a určí sever pomocí kompasu
při práci s mapou dovede rozlišit některé mapové značky
pozná symboliku barev na mapě

pozná naše státní symboly, nakreslí státní vlajku

do nákresu doplní název našeho státu a názvy sousedních
států
pomocí mapy posoudí zeměpisnou polohu našeho státu
v Evropě
ukáže hranice mezi naší republikou a našimi sousedy
seznámí se s hlavními městy našich sousedů
získává představu o významu našeho hlavního města
poznává nejdůležitější kulturní památky Prahy

rozpoznat ve svém okolí
nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých

reagovat vhodným způsobem
na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

orientovat se na mapě České
republiky, určit světové strany

poznat státní symboly

mít základní znalosti o České
republice a její zeměpisné
poloze v Evropě

žák dle svých možností

znát základní práva dítěte,
práva a povinnosti žáka školy

Výstup ŠVP

rozumí pojmům rodiče, bratr, sestra, teta……
zná základy společenského chování

žák by měl

dodržovat pravidla pro soužití
ve škole, rodině, v obci (městě)

Výstup RVP

Vlastivěda 5. ročník

hlavní město Praha

státní symboly
hranice státu, naši sousedé

Místo, kde žijeme
Česká republika
bydliště, domov
světové strany
mapové značky
barvy na mapě

mimořádné události

Situace hromadného ohrožení

pomoc při hrožení, telefonní čísla
praktický nácvik řešení situací

Osobní bezpečí

práva a povinnosti dítěte

Společnost

členové rodiny
společenské chování

Rodina

Lidé kolem nás

Učivo ŠVP

Čj – vlastní jména

M – měření
Vv – rozvoj jemné
motoriky, vizuální
orientace,
rozlišování barev

Př – situace
hromadného
ohrožení

Čj – rozhovor
Čj – dramatizace

Čj – vypravování

MPV
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žák dle svých možností

středověk

popíše rozdíly způsobu života Slovanů a dnešního
člověka
pozná život na hradě i v podhradí

seznámí se s Karlem IV. jako s nejznámější osobností
našich dějin

Slované

Lidé a čas
pravěk

malý cestovatel

regiony

Česká republika – přírodní podmínky

Učivo ŠVP

ujasní si proměny způsobu života Slovanů

porovnává způsob života v pravěku a dnes

získá představu o způsobu života našich předků v
pravěku

rozeznat rozdíl mezi životem
dnes a životem v dávných
dobách

regionech

vyhledává na mapě základní pohoří, nížiny a řeky Čech a
Moravy
vyhledává a přiřazuje základní údaje o jednotlivých

Výstup ŠVP

seznamuje spolužáky se zkušenostmi z vlastního
cestování

žák by měl

sdělit a popsat poznatky a
zážitky z vlastních cest

Výstup RVP

Vlastivěda 5. ročník

Čj – báje, pověsti

Př – podmínky
života

Čj – popis,
vypravování

Př – životní
prostředí

MPV

Člověk a společnost

5.5

5.5.1 Dějepis

DĚJEPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se ve 6., 7., 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně.
Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a vzdělávacího oboru Dějepis.

Vzdělávání v předmětu dějepis:
-

dává základy vědomostí o minulosti a současnosti naší země v kontextu se světovými
dějinami
vede k poznávání postupné změny způsobu života lidí v různých etapách dějinného
vývoje
učí žáky poznávat historické a kulturní památky
rozvíjí vlastní historické vědomí
směřuje k osvojení základních dějepisných pojmů a odborné terminologie

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pomůcek, pracovních listů, učebnic, odborné literatury,
počítačových výukových programů)
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost,
tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus,
holocaust…..
EV -

člověk a příroda, příroda a první civilizace, dopad průmyslové revoluce na přírodu

OSV - komunikace, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, kreativita
MDV - komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem a dalšími médii – vyhledávání,
třídění a posuzování informací, národní obrození
MKV - sbližování a prolínání kulturních vlivů, předsudky, stereotypy, poznávání jiných
kultur
EGS -

integrace Evropy, křížové výpravy, Mír. poselství Jiřího z Poděbrad
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Kompetence:
V předmětu dějepis budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného
• procvičovat adekvátní používání odborné terminologie, symbolů a znaků, uvádět věci
do souvislostí
• hledat společně s učitelem souvislosti mezi získanými daty
• propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
• pracovat s učebními materiály, pomůckami
Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení, poznat význam kontroly
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace
vhodné k řešení problémů
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení
• překonávat nezdary a překážky
Kompetence komunikativní
• dokázat formulovat své myšlenky, poznatky a názory ústně i písemně v logickém
sledu
• procvičovat dovednost ústně i písemně prezentovat výsledky práce skupiny
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci
• formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty
druhých
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenovávání
pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
• prezentovat výsledky práce skupiny
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
123

•

dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování

Kompetence pracovní
• pracovat podle pokynu, návodu, plánku, podle vlastního plánu
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání pomůcek a vybavení
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• navrhovat řešení problémů a postupy činností
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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popsat život v době nejstarších
civilizací
znát souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vývojem
starověkých států

pozná z obrazových materiálů kulturní památky starého
Egypta

charakterizuje hlavní prvky náboženství Egypta, seznámí
se s pojmem mumifikace
získá představu o přínosu Egypta v oboru věd a umění pro
vývoj lidstva

získá představu o zeměpisné poloze a přírodních
podmínkách starého Egypta
uvede charakteristické znaky zemědělství Egypta
seznámí se s důležitými řemesly, které staří Egypťané
ovládali
srovná možnosti vzdělání lidí starého Egypta a současného
člověka
popíše složení společnosti v Egyptě

rozvoj řemesel a obchodu

Egypt

kulturní památky

věda a umění

náboženství

společnost

vzdělání

zemědělství
řemesla

přírodní podmínky

Nejstarší civilizace - Starověk

náboženství

způsob života a obživy člověka

Doba bronzová a železná

náboženství
zemědělci - způsob života a obživy

chápe důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako
podmínku pro rozvoj obchodu
uvědomí si posun ve vnímání náboženství a jeho vliv na
život člověka

prodiskutuje příčiny vzniku prvních náboženství a kultů
uvědomuje si význam přechodu od lovu k zemědělství pro
rozvoj a vývoj člověka

podle obrázků umět popsat
pravěká zvířata, způsob jejich
lovu, zbraně, předměty denní
spotřeby a kultovní předměty

lovci, rybáři, sběrači – způsob života a obživy

Doba kamenná

popíše životní podmínky člověka doby železné a bronzové

seznamuje se se způsobem a podmínkami života
pravěkého člověka a srovnává ho se způsobem a
podmínkami života dnešního člověka

mít představu o rozdílech
způsobu života pravěkých a
současných lidí

zrození lidstva
historické prameny

úvod do učiva

Pravěk

Počátky lidské společnosti

Učivo ŠVP

získá představu o vědecké teorii vývinu člověka

žák dle svých možností

seznamuje se s časovou přímkou vývoje lidstva

Výstup ŠVP

uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti a
jejich významu pro pochopení života a vývoje lidstva

žák by měl

pochopit význam dějin jako
sdělení minulosti

Výstup RVP

Dějepis 6. ročník

Vv – egyptské umění
(stavitelství,
malířství)
M – prostorové útvary
- jehlan

MV – lidské vztahy

OSV – počátky
komunikace,
mezilidské vztahy,
kooperace
OSV – kreativita –
výroba keramiky

Vv – pravěké malby

MPV, PT
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Výstup RVP

Dějepis 6. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

Řím

kulturní památky
osobnosti Říma

seznámí se se známými osobnosti z oblasti vědy i umění
Říma

věda , umění

náboženství

společnost

formy státní moci

zemědělství
řemesla a obchod
vzdělání

přírodní podmínky

pozná z obrazových materiálů kulturní památky Říma

získá představu o zeměpisné poloze a přírodních
podmínkách Říma
uvede charakteristické znaky zemědělství Říma
seznámí se s důležitými řemesly, které Římané ovládali
uvědomuje si možnosti rovného vzdělání chlapců a dívek v
Římě
sleduje proměny státní moci od království, republiku až po
císařství
popíše složení společnosti v Římě, postavení otroků
v Římě i jejich odpor proti utlačovatelům
charakterizuje hlavní prvky náboženství Říma, počátky
křesťanství
získá představu o přínosu Říma v oboru věd a umění pro
vývoj lidstva

osobnosti starého Řecka

kulturní památky

pozná z obrazových materiálů kulturní památky Řecka

seznámí se se známými osobnosti z oblasti vědy i umění
starého Řecka

věda, umění a sport (divadlo, písmo, olympijské hry)

náboženství

společnost

Sparta a Athény

zemědělství
řemesla
vzdělání

přírodní podmínky

Učivo ŠVP
Řecko

získá představu o přínosu Řecka v oboru věd a umění pro
vývoj lidstva

srovnává rozdíly ve způsobu života obyvatel dvou
nejznámějších řeckých měst
popíše složení společnosti v Řecku, uvědomuje si význam
a chápe podstatu antické demokracie
charakterizuje hlavní prvky náboženství Řecka,

získá představu o zeměpisné poloze a přírodních
podmínkách starého Řecka
uvede charakteristické znaky zemědělství Řecka
seznámí se s důležitými řemesly, které Řekové ovládali
srovná možnosti vzdělání chlapců a dívek ve starém Řecku

Výstup ŠVP

Vv – římské umění
(stavitelství,
sochařství, malířství)

VDO – demokracie,
despocie, tyranie

Čj – eposy, řecké báje
a pověsti
Vv – řecké umění
(stavitelství,
sochařství)

VDO – demokracie

MPV, PT
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charakterizovat příčiny, průběh
a důsledky husitského hnutí

znát úlohu a postavení církve
ve středověké společnosti

být seznámen s obdobím
rozkvětu českého státu v době
přemyslovské a lucemburské

mít základní poznatky z období
počátku českého státu

vědět o prvních státních
útvarech na našem území

Výstup RVP

Dějepis 7. ročník
Učivo ŠVP

Konstantin a Metoděj

svatý Václav
románská kultura

seznamuje se se základními rysy románského slohu

rozvoj řemesel, vznik měst a jejich význam

charakterizuje hlavní podmínky a prvky života ve
středověkém městě
vnímá rozmach českého státu a jeho význam pro střední
Evropu
objasní význam slova ,,Otec vlasti“

J. Hus
gotická kultura

prodiskutuje příčiny a problémy církve, které vedly k její
kritice a nástupu reformního myšlení
vnímá postavu J. Husa jako reformátora života a církve

seznamuje se se základními rysy gotického slohu

začátek husitských válek
Jan Žižka a válečné úspěchy husitů
zánik husitského hnutí
husitský král

popíše příčiny vzniku husitských válek

seznámí se s nejvýznamnějšími postavami a vojevůdci
husitských válek a popíše způsob jejich boje
uvědomí si příčiny rozpadu a zániku husitství

poznává dobu vlády Jiřího z Poděbrad a jeho význam

Husitství

náboženství

uvědomuje si význam církve ve středověku

život v době Karla IV.

české země za vlády Přemyslovců

popisuje způsob života v českých zemích za vlády
Přemyslovců

Vrcholný středověk

EGS – mírové poselství J.z
Poděbrad

Vv – gotické umění
(architektura, malířství)
Hv – gotická hudba

Čj – doba Karla IV.

Vv – románská kultura

Čj – první písemné
památky, pověsti, kroniky

Velkomoravská říše

učí se chápat význam Velkomoravské říše jako
nejstaršího státního útvaru na našem území
seznámí se s náboženským a kulturním přínosem
Cyrilometodějské mise
popíše počátky vzniku českého státu spojeného
s pověstmi o Přemyslu a jeho rodu
uvědomuje si duchovní odkaz patronů českých zemí
počátky českého státu

MKV – náš etnický původ

Sámova říše

EV – vliv člověka
zemědělce na přírodu

MPT, PT

posoudí příčiny a nutnost vzniku Sámovy říše

Ranný středověk

Středověk a křesťanství

Opakování učiva 6. ročníku

způsob života a obživy Slovanů

žák dle svých možností

seznamuje se s denním způsobem života Slovanů

Výstup ŠVP

128

žák by měl

poznat významné osobnosti
našich dějin

vědět o důsledcích objevných
cest a poznávání nových
civilizací
znát rozdíly způsobu života
společnosti jednotlivých
historických etap
mít přehled o zásadních
historických událostech v naší
zemi

Výstup RVP

Dějepis 8. ročník
Učivo ŠVP

doba Rudolfa II.

vytvoří si představu o době a životě na dvoře Rudolfa II.

popíše změny v zemědělství a ve výrobě zboží na
počátku novověku
seznámí se s hlavními reformami vydanými za vlády
obou panovníků a jejich dopadem na život společnosti
charakterizuje důvody vzniku selských rebelií a popíše
jejich průběh
pochopí význam vynálezů pro rozvoj zemědělství a
průmyslu této doby
objasní hlavní význam národního obrození pro další
vývoj českého národa

seznámí se se základními rysy barokní kultury

národní obrození

počátky průmyslové a zemědělské revoluce

selské rebelie

reformy Marie Terezie a Josefa II.

osvícenecký absolutismus v našich zemích

Novověk

baroko

život v pobělohorské době

J. A. Komenský

třicetiletá válka, bitva na Bílé Hoře

vznik Habsburské říše

popíše příčiny vzniku habsburské monarchie

objasní příčiny vzniku třicetileté války
uvědomuje si důsledky bitvy na Bílé Hoře pro české
země
poznává odkaz J. A. Komenského jako politika, vědce i
humanisty
popíše život společnosti v pobělohorské době a vyvodí
příčiny odboje nevolníků proti útlaku

zámořské objevy

posoudí význam objevných plaveb a důsledky pronikání
evropské civilizace do nově objevených zemí

renesance

poznává odraz renesance a humanismu v kultuře,
myšlení a životě lidí

Pozdní středověk

Novověk

Opakování učiva 7. ročníku

poznávání světa, objevy a vynálezy

žák dle svých možností

seznámí se se změnami názorů na svět ve 14. a 15. století

Výstup ŠVP

MDV – obroda
českého jazyka,
knihy, noviny

VDO – náboženská
svoboda
Čj- přísloví
(Dopadli jako….)

Čj – knihy J. A.
Komenského
VDO –
rekatolizace, náb.
nesnášenlivost
Vv, Hv – baroko
(architektura,
malířství, hudba)

Čj – pověsti staré
Prahy
VDO – náboženská
svoboda
Ma – římské číslice

VDO – monarchie

Vv, Hv – renesance
(architektura,
malířství, hudba)
Ov – humanismus
MKV – poznávání
jiných kultur

MPV, PT
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Výstup RVP

Dějepis 8. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

seznámí se s příčinami vzniku 1. světové války

chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný
projev dané doby
vytvoří si představu o změnách, které nastaly v životě
české společnosti
pochopí význam vynálezů, které ovlivnily rozvoj světa
konce 19. století
poznává hlavní postavy české kultury konce 19.století

seznámí se s hlavními postavami národního obrození

Výstup ŠVP

začátek 1. světové války

Moderní doba

česká kultura konce století

hospodářský rozvoj po r.1848, technické vynálezy

revoluční rok 1848

Učivo ŠVP

F – technické
vynálezy
Vv, Hv – malíři a
hudební skladatelé
19. století

Čj – divadelní hry,
národní divadlo

MPV, PT
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znát průběh a důsledky
2.světové války a nový
hospodářský vývoj v Evropě

být seznámen s příčinami a
politickými, sociálními a
kulturními důsledky 1. světové
války
mít základní poznatky o vzniku
samostatné Československé
republiky

Výstup RVP

Dějepis 9. ročník
Učivo ŠVP

české legie
první republika

zná úlohu a význam českých legionářů

charakterizuje způsob života jednotlivých společenských
vrstev první republiky
seznamuje se se známými osobnostmi politického i
kulturního života první republiky

poznává způsoby domácího i zahraničního odboje proti
okupantům
seznamuje se s důležitými mezníky průběhu a ukončení
2. světové války
popíše průběh osvobození ČSR, zná pojem Pražské
povstání
učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který vyústil v únor
1948
chápe rok 1948 jako mezník ve vývoji českého státu od
demokracie k nástupu totalitní společnosti

rok 1948

poválečné Československo

osvobození ČSR

2. světová válka

domácí a zahraniční odboj

okupace

poznává život na našem území za okupace Německa

pochopí pojmy nacionalismus, agrese

Mnichov, protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát

nástup fašismu

hospodářská krize

uvědomuje si důsledky Mnichovské zrady 1938

poznává termín holocaust

uvědomuje si souvislost mezi nepříznivým stavem
ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními
způsoby
srovnává prvky fašistického a demokratického státu

T. G. Masaryk

osobnosti první republiky

vznik ČSR

seznamuje se s okolnostmi vzniku samostatného
Československa
uvědomuje si význam osobnosti T. G. Masaryka

Dějiny 1. poloviny 20. století

Nejnovější dějiny

Opakování učiva 8. ročníku

konec 1. světové války

žák dle svých možností

uvědomuje si politické a společenské důsledky konce
1.světové války

Výstup ŠVP

VDO – totalitní stát

MKV – rasismus
20. století

Z – mapa
protektorátu

VDO – holocaust

MDV – propaganda

Čj – literatura poč.
20. století
Vv – umělci poč.
20. století

VDO – vznik
samostatného státu,
pluralita pol.stran

MPV, PT
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chápat význam událostí v roce
1989 a vítězství demokracie
v naší republice

Výstup RVP

Dějepis 9. ročník
žák dle svých možností

uvědomuje si postavení ČR v Evropě a její začlenění do
integračního bloku
Evropa 21. století

osobnosti 21. století

poznává osobnost V. Havla

zná pojem Charta 77

sametová revoluce r.1989, obnova demokracie ve
východní Evropě

Dějiny 21. století

rok 1968

život v socialistickém státě

Dějiny 2. poloviny 20. století

Učivo ŠVP

chápe rok 1989 jako výsledek postupného rozpadu
totalitních režimů východního bloku

seznamuje se s důsledky sovětizace ČSSR ve všech
oblastech společenského života i v každodenním životě
lidí
poznává ideje pražského jara 1968 i jejich násilné
potlačení vojsky Varšavské smlouvy

Výstup ŠVP

EGS – vstup do EU
MDV – sdělovací
prostředky a
politika

VDO –
demokratický
politický systém
(jeho základní
principy a hodnoty)

MDV – propaganda
EGS – Nato,
Varšavská smlouva
Vv, Hv – umění
druhé pol. 20.
století

MPV, PT

5.5.2 Občanská výchova

OBČANSKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 6., 7., 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně.
Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a vzdělávacího oboru
Výchova k občanství.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, knihovnu, počítačovou učebnu,
veřejná prostranství mimo školu. Realizace projektů, exkurzí, návštěv úřadů a dalších
činností, probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do
školních plánů.

Vzdělávání v předmětu občanská výchova:
-

směřuje k osvojení norem občanského soužití, společenského a právního chování
vede k chápání hodnot, pozitivních mezilidských vztahů, k toleranci
učí přiměřeně zvládat náročné situace běžného života, utvářet vztah ke skutečnosti
formuje vědomí odpovědnosti za vlastní život, vytváří představy o vlastní budoucnosti
učí rozlišovat protiprávní jednání
vede k sebepoznání

Formy a metody práce:
-

frontální výuka, skupinové vyučování, diskuse, výklad, práce s textem,
samostatná práce, práce učebnicí a pracovním sešitem
soutěže, dramatizace, dotazníky, testy, videoprogramy, PC – internet, výukové
programy
krátkodobé projekty, hry, cvičení, modelové situace
besedy
exkurze

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje postoje a činy, utváření otevřené
atmosféry, chápaní demokratických vztahů
EV -

posuzování lidské aktivity při řešení problémů životního prostředí, vztah člověka
k prostředí, význam ochrany přírody a kulturních památek
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OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů, hledání pomoci při potížích, rozvoj nápaditosti,
originality, schopnosti vidět věci a vztahy z různých pohledů, nácvik práce ve
skupině – formulovat a přiměřeně prosazovat svůj názor, přijímat a tolerovat názory
druhých, pomáhat a umět pomoc přijímat, poznávat sám sebe, organizace vlastního
času
MDV - komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem a dalšími médii – vyhledávání,
třídění a posuzování informací, pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a
reklamě
MKV - poznání kulturních rozdílů a zvyklostí různých etnik, respektování jejich zvláštností,
chápání rovnocennosti všech kultur a přispění každého jedince při odstraňování
diskriminace a předsudků v běžném životě
EGS -

poznávání našich sousedů v Evropě, možnosti utváření své vlastní životní
perspektivy v evropském a globálním prostoru

Kompetence:
V předmětu občanská výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného
• využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojovat získané poznatky
do širších celků, nalézat souvislosti
• hledat společně s učitelem souvislosti mezi získanými informacemi
• využívat znalostí, informací a technik při řešení navozených situací běžného života
• pracovat s učebními materiály, pomůckami
• nacházet souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění
Kompetence k řešení problémů
• řešit situace a učit se obhajovat svá rozhodnutí
• vyhledávat informace, pracovat s nimi a hledat jejich pomocí řešení problému
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení
• umět vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob
Kompetence komunikativní
• snažit se formulovat své myšlenky, názory a zkušenosti v souvislých větách
• procvičovat dovednosti naslouchat druhým, vhodně na ně reagovat
• formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty
druhých
• učit se argumentovat
• nacvičovat postupy řešení konfliktů a nedorozumění
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Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
• prezentovat výsledky práce skupiny
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• formovat volní jednání a charakterové rysy
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, respektovat názory druhých,
• učit se toleranci v jednání a chování
• snažit se o bezproblémovou a bezkonfliktní komunikaci
• nacvičovat chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
• poznávat a respektovat legislativu a obecné morální zákony
Kompetence pracovní
• učit se účelně organizovat svoji práci
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• navrhovat řešení problémů a vhodné postupy
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
• posilovat sebedůvěru při řešení přiměřených situací
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rozlišovat postavení a role
rodinných příslušníků

být seznámen s nebezpečím
rasismu a xenofobie
uvést symboly našeho státu a
znát způsoby jejich používání

Výstup RVP

Občanská výchova 6. ročník
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

vztahy mezi rodiči a dětmi, řešení problémů

chápe význam harmonických vztahů pro zdravý vývoj
dítěte (vzájemná pomoc, důvěra)
popíše rodinné tradice a zvyky
zkusí vyhledat informace o svých předcích a sestavit
rodokmen

rodinné tradice, zvyky, povinnosti, režim dne
rodokmen

role členů rodiny, jejich charakteristika, možná variace
rolí vzhledem k pohlaví (genderová výchova)

pojmenuje členy rodiny, charakterizuje jejich role

prostředí domova

uvede příklady prvků, které člověku pomáhají vytvořit
osobní vztah k domovu
Rodina

pojem domov, bydliště a jeho okolí

Domov

hlavní město, krajské město

státní symboly, státní znaky

rasismus, xenofobie

pojem vlast, vlastenectví, nacionalismus

Naše vlast

Projekt –
Rodokmen

D, Z – pojem
domov historicky a
geograficky

MKV – právo všech
lidí žít společně,
udržovat tolerantní
vztahy bez ohledu
na jejich odlišnosti
Projekt – státní
symboly
VDO – úloha
občana
v demokratické
společnosti,odpověd
nost za své postoje
a činy

Pv – přání,
výzdoba, dárky
Čj – lidová
slovesnost
OSV – vzájemné
poznávání
rodinných zvyklostí

svátky – původ a způsoby dodržování svátků
přísloví, pořekadla ve vztahu ke změnám v roku
(roční období, svátky, počasí…)

Z – planeta Země
Projekt - Kalendář

MPV, PT

orientace v čase, kalendář, letopočty

Rok v jeho proměnách a slavnostech

vysvětlí pojem domova z hlediska své přináležitosti
k rodině, obci, městu, regionu, vlasti

zná název hlavního města, krajského města

na příkladech vysvětlí pojem vlastenectví, odliší ho od
projevů nacionalismu (např. chování fotbalových
fanoušků, apod.)
seznámí se s pojmy rasismus, xenofobie, vyhledává a
diskutuje příklady
znázorní symboly našeho státu, uvede příklady
příležitostí, při kterých se používají (skupinová práce)
nacvičuje pravidla chování při prezentaci státních znaků

orientuje se v kalendáři (dny, týdny, měsíce, roky, všední
dny, svátky, prázdniny)
ve skupině zpracuje vlastní kalendář
vyhledá svátky v kalendáři
vypravuje, jakým způsobem tráví některý ze svátků
vyhledá pořekadla a přísloví, která se vztahují ke
změnám v roku, vysvětlí je vlastními slovy

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Občanská výchova 6. ročník
žák dle svých možností

vztahy ve škole, ve třídě

školní parlament

školní řád
práva a povinnosti žáků

nakládání s úsporami, šetření

význam médií (televize, rozhlasu, internetu) při
mimořádných událostech
varovné signály
telefonní čísla, čísla tísňového volání
telefonické přivolání pomoci
chování při mimořádných situacích

učí se rozeznávat varovné signály

pamatuje si čísla tísňového volání

nacvičuje podání stručné obsahově úplné informace

ve dvojici nebo skupině zpracuje možnosti své pomoci
v době mimořádné události

skupinová práce – při všech vhodných tématech
(kalendář, rozpočet, pravidla ve třídě, volný čas,
rodokmen..)
Ochrana osob za mimořádných událostí

Škola

rozpočet rodiny – hlavní položky

hospodaření rodiny

Učivo ŠVP

na příkladech ze své zkušenosti nebo ze svého okolí
vysvětlí pojem mimořádné události, živelné pohromy

nacvičuje dělení úkolů při práci ve skupině
přijímá odpovědnost za společné úkoly a činnosti

učí se při běžných činnostech respektovat odlišnosti
svých spolužáků

ví, kde je školní řád vyvěšen (chodba, internet)
vyhledá ve školním řádu svá práva a povinnosti
ve skupině sestaví pravidla, důležitá pro život třídy
volí zástupce třídy do školního parlamentu, dává mu
podněty, diskutuje s ním o práci parlamentu

zjišťuje, do kterých základních oblastí směřuje rodina
své výdaje
zkusí sestavit měsíční rozpočet vlastní nebo simulované
rodiny
dokáže se rozhodovat, jak naložit s kapesným

Výstup ŠVP

Projekt – Moje
pomoc

prosociální chování

P, Z – změny
v krajině, lokality
přírodních katastrof
VDO –komunikace,

povědomí o
kvalitách typu
odpovědnost,
spolehlivost, plnění
povinností.
Komunikativní
dovednosti
MKV –
respektování
zvláštností jiného
etnika, poznávání
kultury, zvyků

OSV – vytváření

M – tabulka,
rozpočet

MPV, PT
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rozebírá mravní principy na konkrétních příkladech
jednání lidí při každodenním soužití

formuluje svá práva, ale i povinnosti v rodině
vysvětlí, proč je výhodné rozdělit úkoly na všechny
členy rodiny
umí vyhledat pomoc prostřednictvím linek bezpečí,
nezneužívá jejich účelu
vysvětlí pojem úplné, neúplné rodiny
na příkladech uvede možnosti náhradní rodinné péče
rozebere příčiny, které mohou způsobit rozpad rodiny,
navrhuje možné řešení problémů
sestaví hlavní položky rodinného rozpočtu, zjišťuje
náklady na provoz domácnosti
zhodnotí význam peněz pro ekonomické zabezpečení
rodiny z hlediska zdroje peněz –mzda, rodinné přídavky,
sociální dávky, podíl starších dětí…
seznamuje se s formami plateb
učí se přepočty mezi korunou a měnou v EU
uvede z praxe další cizí měny a vyhledá převodní vztahy
k naší měně

respektovat mravní principy a
pravidla společenského soužití

mít základní informace o
sociálních, právních a
ekonomických otázkách
rodinného života

popíše zajímavá a památná místa ve svém okolí a místa,
která navštívil
ve dvojici nebo skupině sestaví informační leták o
některém ze zajímavých míst nebo o orientaci v obci, ve
městě, ve kterém žije nebo kde chodí do školy

nacvičuje přiměřené způsoby chování a komunikace
v modelových situacích (dvojice, skupina)
rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování
společenských norem
přehrává situace z běžného života, hledá možná řešení
učí se řešit neshody, konflikt

uplatňovat vhodné způsoby
chování a komunikace
v různých životních situacích a
rozlišit projevy nepřiměřeného
chování a porušování
společenských norem

žák dle svých možností

v každodenních činnostech upevňuje vhodné chování a
způsoby jednání (ohleduplnost, úcta, tolerance)
umí přijímat přátelství jiných, sám se přátelsky chovat

Výstup ŠVP

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

žák by měl

Občanská výchova 7. ročník

Výstup RVP

I – vyhledání
informace
Z – cizí měny
M – přepočty
zajímavá a památná místa, regionální tradice

Z – ČR, region
EV – vztah člověka
důležitá místa v obci (škola, lékař, obecní úřad, náměstí, k prostředí, význam
radnice, park, knihovna, nádraží, pošta, kostel, muzeum a lidských aktivit na
další dle místních podmínek)
ochranu přírody a
kulturních památek

Naše obec, region, kraj

formy plateb
měna v EU a cizí měny

peníze a jejich funkce

hospodaření rodiny, rozpočet
Ov 6.roč.
Projekt – příjmy a
výdaje rodiny

D – Ústava ČR,
zákony

poškozování práv dítěte – týrané dítě, zneužívané dítě,
organizace na podporu ohrožených dětí
úplná, neúplná rodina , náhradní rodinná péče
rozpad rodiny – příčiny, možnosti řešení problémů

Projekt – Matrika,
rodinné doklady

OSV – cvičení
pozorování,
emfatického
naslouchání, rozvoj
individuálních
vlastností pro
spolupráci

MPV, PT

funkce a struktura rodiny
odpovědnost rodičů za výchovu dětí – zákon o rodině

mravní principy
společenské soužití
Vznik rodiny, hospodaření a funkce peněz

společenské normy a pravidla v různých životních
situacích, jejich porušování
základy společenského chování

základní pravidla chování
úcta k člověku, ohleduplnost, tolerance
kamarádství, přátelství

Mezilidská komunikace

Učivo ŠVP

138

rozeznat nebezpečí ohrožení
sociálně patologickými jevy

kriticky přistupovat
k projevům vandalismu

žák by měl

Občanská výchova 7. ročník

Výstup RVP

žák dle svých možností

nacvičuje praktické poskytnutí základní první pomoci
vyhodnotí závažnost poranění, jak přivolat pomoc, koho
nejdříve ošetřit
nacvičuje možnosti transportu zraněných

vyhledá v nabídce kulturní a sportovní akce v našem
regionu v současném měsíci
připraví ve skupince volnočasový program pro víkend

rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využití volného
času

orientuje se v místní nabídce volnočasových aktivit
vyhledá si v nabídce SVČ zajímavou akci nebo činnost

posoudí, co je projev vandalismu, vyjádří svůj postoj
při výletech, exkurzích a dalších školních akcích se
chová šetrně ke kulturním památkám a přírodním
objektům

Výstup ŠVP

zásady první pomoci za vzniku mimořádných událostí
hromadné úrazy, krvácení, popáleniny, šok, bezvědomí,
úraz el.proudem. zlomeniny
přeprava raněných

Ochrana osob za mimořádných událostí

P – návykové látky

možnosti využití volného času
nevhodné využívání volného času – nebezpečí nudy,
kouření, alkoholu, drog, trestné činnosti ….
kultura, sport – význam v životě člověka ,psychohygiena
kulturní a sportovní zařízení

P – první pomoc,
praktické činnosti

Tv – formy sportu
Hv – koncerty,
vlastní hra, zpěv
Vv – umění,
výstavy, vlastní
činnost

Projekt – Můj volný
čas

Projekt – Prezentace
obce

MPV, PT

instituce pro využití volného času (Středisko volného
času, jiné organizace ve městě, obci)

Člověk a volný čas

vandalismus
ochrana kulturních památek a objektů

Učivo ŠVP
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žák by měl

zvládat běžnou komunikaci
s úřady

formulovat své nejbližší plány

chápat význam vzdělávání
v kontextu s profesním
uplatněním

chápat státoprávní uspořádání
ČR, zákonodárných orgánů a
institucí státní správy

Výstup RVP

Občanská výchova 8. ročník
Učivo ŠVP

složky státní moci, jejich orgány, instituce

seznamuje se s úkoly, které plní složky státní moci, jejich
orgány a instituce
na řešení praktického problému vysvětlí funkci
prezidenta, vlády, parlamentu

Čj – žádost,
vyplnění formulářů
I – odpověď na
pracovní nabídku

úřady práce, inzerce, internet

Pv – vytváření
pozitivní postojů k
práci
VDO – zhodnocení
svých schopností,
zvládání učebních
problémů
Projekt – moje
plány
VDO –
demokratický
způsob
řešení konfliktů a
problémů
v osobním životě i
ve společnosti OSV
– hledání pomoci
při potížích

I – vyhledání
informace
Projekt Ministerstva

D – vznik
republiky

D – národy, státy,
historie
Čj – osobnosti v
literatuře
Projekt – Osobnost,
dílo, místo, které
nás proslavilo

MPV, PT

matrika-osobní doklady, ověřování listin, sňatky,
narození dítěte, cestovní doklady

kvalifikace, rekvalifikace, systém celoživotního
vzdělávání
úřad práce, informace o zaměstnání, řešení
nezaměstnanosti
podpora v nezaměstnanosti

vysvětlí pojem kvalifikace, rekvalifikace

navštíví úřad práce, orientuje se v poskytovaných
službách
rozebere, jaké problémy se mohou projevit při
nezaměstnanosti (peníze, vztahy v rodině, alkohol,
deprese, trestná činnost, život bezdomovců…)
seznámí se s postupem při vyřizování občanského
průkazu, dokladů souvisejících s uzavřením sňatku,
narození dítěte, cestovních dokladů, ověřování listin
ví, kam se obrátí při hledání zaměstnání

volba povolání
plánování vzdělávání, profese, volného času

příprava na profesní uplatnění

popíše různé pracovní činnosti
orientuje se v nabídce informací o profesích

zhodnotí své reálné možnosti pro výběr profese
zpracuje ve dvojici nebo skupině své plány na profesní
přípravu, volbu povolání, představy o rodinném životě,
zájmech upřesňuje a ujasňuje si své možnosti

právo na vzdělání, význam vzdělání, školský systém
v ČR

vysvětlí význam vzdělání pro své profesní uplatnění

parlament, senát, ministerstva, vláda, prezident (situační
hry ve skupině)
Vzdělávání, profesní a občanská orientace

ústava ČR, prezident republiky
státní občanství

zná prezidenta republiky; ví, jak se volí
zná základní práva občana v demokratickém státě

Právní základy státu

zvyky a tradice

uvede příklady typických národních zvyklostí a tradic

pojem národ, historie národa

Národ, stát

kulturní bohatství, významné osobnosti, přírodní krásy

žák dle svých možností

vysvětlí pojem národa vzhledem ke své přináležitosti
k českému národu a státu
uvede příklady významných osobností, které proslavily
náš národ
zpracuje návrh na školní výlet

Výstup ŠVP
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ví, kam se může obrátit o radu v krizové životní situaci

využívat v krizových situacích
služeb pomáhajících organizací

popíše důvody pro evakuaci obyvatel
uvede obsah evakuačního zavazadla
vysvětlí, jak lze zajistit nouzové přežití obyvatelstva

rozlišuje občany nemocné, sociálně potřebné,
zdravotně znevýhodněné, postižené, staré, osamělé
ze své praxe i ze života školy charakterizuje způsob péče
o osoby s postižením (pomůcky)
uvede příklady pomoci potřebným občanům ze svého
okolí, rodiny, ze školy
seznámí se s prací dobrovolných pracovníků

žák dle svých možností

uvědomovat si význam sociální
péče o potřebné občany

Výstup ŠVP

nacvičuje, kde a jakou formou požádá o radu
v případech, kdy se sám v situaci neorientuje

žák by měl

dokázat vyřizovat své osobní
záležitostí, v případě potřeby
požádat vhodným způsobem
o radu

Výstup RVP

Občanská výchova 8. ročník

evakuace obyvatel
evakuační zavazadlo
nouzové přežití obyvatelstva

sociální zabezpečení, orgány a instituce zdravotní a
sociální péče
nestátní neziskové organizace
pomáhající organizace (krizová centra, poradny, azyly,
linky pomoci, ale i výchovný poradce na škole, schránky
důvěry…)
Ochrana osob za mimořádných událostí

postižené dítě v rodině a ve škole

systém zdravotní péče, zdravotní a sociální pojištění,
nemocenské pojištění

Zdravotní a sociální péče

nácvik komunikace na úřadech

Učivo ŠVP

Z – místa povodní,
přírodních katastrof

P – tělesná a
smyslová postižení,
nemoci

Čj – dotaz

MPV, PT
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žák by měl

mít základní znalosti o podstatě
a fungování demokratické
společnosti

uvědomovat si rizika právních
ustanovení a důsledky
protiprávního jednání

znát základní páva a povinnosti
občanů

Výstup RVP

Občanská výchova 9. ročník
Učivo ŠVP

trestná činnost mládeže
orgány právní ochrany
právní vztahy - práva a povinnosti, která vyplývají
z důležitých právních vztahů – vlastnictví předmětu,
pracovní poměr, manželství
kupní smlouva, ochrana spotřebitele

uvede příklady činností orgánů právní ochrany občanů
(policie, státní zastupitelství, advokáti, soudy, notáři)
seznamuje se s příklady právních vztahů v běžném životě
(při brigádách, prodeji novin…..)

volební systém, politické strany, organizace

volby do zastupitelských orgánů
státní správa a samospráva

školní parlament – podíl žáků na dění ve škole
Rožnovský žákovský parlament – středisko volného
času, dění v Rožnově p.R.

rozliší druhy voleb do zastupitelských orgánů

uvede příklady institucí, které se podílejí na správě obcí,
krajů a států

ví, jak se mohou žáci zapojit do školní samosprávy

seznámí se s prací Rožnovského parlamentu žáků při
SVČ - ROZMENT

rozdíl demokracie a diktatury

vysvětlí, jaký význam pro každodenní život občanů má
demokracie
na příkladech pochopí smysl voleb v demokratickém
státě
seznamuje se s možností občana ovlivňovat dění ve státě

na příkladech známých států rozliší republiku a
monarchii

Člověk a demokracie

druhy a postihy protiprávního jednání

uvede příklady postihů – pokuta, zákaz činnosti, odnětí
svobod, možnosti postihu mladistvých, trestní
odpovědnost

dokáže reklamovat vadné zboží

právní vztahy a z nich vyplývající závazky

rozlišuje protiprávní jednání, uvědomuje si jeho rizika

právní řád, právní dokumenty

práva a povinnosti občanů

uvede příklady základních práv a svobod každého
člověka
vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní
řád

Člověk a právo
lidská práva (základní lidská práva, práva dítěte, jejich
úprava v dokumentech)

žák dle svých možností

respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí

Výstup ŠVP

samosprávy
D, Z – státní
uspořádání a volby
v jiných zemích
Projekt – školní
samospráva, volby

MDV – vliv médií
na život společnosti,
kulturu, politiku
VDO –
demokratické volby
a politika, obeczákladní
jednotka

D – monarchie,
republika

Projekt – Beseda
s kurátorem pro
mládež
VDO – spolupráce
školy se správními
orgány
VDO – principy
soužití, vzájemná
komunikace a
spolupráce, příčiny
nedorozumění a
zdroje konfliktů

D – státní
příslušnost,
národnost

MPV, PT
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žák by měl

uvést některé významné
organizace a společenství,
k nimž má ČR vztah a vědět o
výhodách spolupráce mezi
státy

tolerovat kulturní zvláštnosti,
názory a zájmy minoritních
skupin ve společnosti

Výstup RVP

Občanská výchova 9. ročník
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

vůle, volní jednání
emoce, city
sociální role, různé stránky lidského života

získává představu o emocích, citech, o jejich prožívání

uvědomuje si existenci sociálních rolí; učí se, co
vyžadují

mezinárodní spolupráce, globalizace

významné mezinárodní organizace
ekonomická, politická, bezpečnostní spolupráce

členské státy EU, postavení ČR v rámci EU

Člověk a svět

sebepoznání, sebehodnocení, poznávání druhých

uvede příklady výhod, které plynou pro členské státy
společenství EU
uvede příklady mezinárodních organizací, ke kterým má
členství vyplývající z členství v EU vztah (OSN, Rada
Evropy, WHO, UNICEF…)
posoudí výhody a nevýhody spolupráce mezi státy
seznámí se s pojmem globalizace

člověk jako osobnost, jeho vlastnosti

snaží se o podporu pozitivních vlastností u sebe i u
druhých
nacvičuje techniky sebepoznání, sebehodnocení,
poznávání druhých
poznává význam vůle, snaží se ji posilovat

Člověk a on sám

problémy lidské nesnášenlivosti

poškozování lidských práv, diskriminace, národnostní
politika

rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin

životní názor, víra, náboženství, náboženské sekty,
svoboda a tolerance, závislost a samostatnost

smysl života, spokojenost, zodpovědnost, solidarita

přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi

Člověk a svoboda

chápe, že každý má kladné a záporné vlastnosti

učí se tolerovat názory, zvláštnosti a zájmy těchto skupin
při prožívání problémů každodenního života školy,
rodiny, společnosti
rozpozná projevy lidské nesnášenlivosti, uvede příklady,
k jakým důsledkům může vést (z tisku, televize, z vlastní
zkušenosti)

respektuje odlišné názory, zájmy lidí, odlišné způsoby
chování a myšlení
snaží se pochopit smysl života v prospěchu nejen
osobním, ale i obecném
ověřuje si toto chápání ve svém jednání a prožívání
běžných životních činností
v diskuzích i praktických činnostech se učí zodpovědně
volit životní cíle a nacházet cesty k jejich realizaci
seznámí se s nejznámějšími světovými náboženstvími,
rozlišuje církve od sekt
cvičí dovednosti zvládání stresových situací, řešení
problémů
uvede příklady národnostních a etnických menšin,
žijících ve společnosti

Výstup ŠVP

D – státy EU
Z – Evropa
EGS – Evropa a
svět nás zajímá, naši
sousedé v Evropě

zdravé a vyrovnané
sebepojetí
OSV – dovednosti
pro pozitivní
ladění, cvičení
sebekontroly,
sebeovládání

sebe sama, druhých

OSV – poznávání

MKV –
multikulturalita,
současného světa,
předpokládaný
vývoj
v budoucnosti,
tolerance

MPV, PT
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orientuje se v integrovaném záchranném systému

mít osvojeny nezbytné
dovednosti, potřebné k ochraně
osob za mimořádných událostí

navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi, sám také
v případě potřeby pomáhá

lidská solidarita

evakuace, evakuační zavazadlo

popíše důvody pro evakuaci obyvatel, uvede obsah
evakuačního zavazadla

vysvětlí, jak lze zajistit nouzové přežití obyvatelstva

zásady první pomoci při bezprostředním ohrožení života

integrovaný záchranný systém

Ochrana osob za mimořádných událostí

mezinárodní terorizmus, média

práva občanů v EU

Učivo ŠVP

umí poskytnout základní první pomoc

rozliší pojmy záchranné a likvidační práce

uvede příklady mezinárodního terorizmu a posoudí
význam spojenectví států v boji proti terorizmu

žák dle svých možností

uvést příklady mezinárodního
terorizmu

Výstup ŠVP

ví o právech občanů v rámci EU, uvede příklady jejich
uplatňování

žák by měl

vědět o právech občanů ČR
v rámci EU a způsobech jejich
uplatňování

Výstup RVP

Občanská výchova 9. ročník

Ov – 6, 7, 8 –
ochrana osob za
mimořádných
situací

P, Tv, F, Ch – první
pomoc
OSV – nácvik nepodléhat panice,
zvládat obtížné
Situace

EGS – možnosti
pracovního
uplatnění

MPV, PT

Člověk a příroda

5.6

5.6.1 Fyzika

FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se ve 6., 7., 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně.
Fyzika je jako vzdělávací obor součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu. Pozorování,
měření a pokusy lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace
soutěží, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo
uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

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 žáky 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 rozvoj kritického myšlení a logického uvažování

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, učebnic,
odborné literatury, počítačových výukových programů )
pozorování
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje postoje a činy
EV -

posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby
elektrické energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné
energetiky, vodní zdroje, doprava a životní prostředí, druhy dopravy a ekologická
zátěž, alternativní zdroje energie
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OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů, hledání pomoci při potížích, rozvoj nápaditosti,
originality, schopnosti vidět věci a vztahy různých pohledů, nácvik práce ve skupině
– formulovat a přiměřeně prosazovat svůj názor, přijímat a tolerovat názory druhých,
pomáhat a umět pomoc přijímat, poznávat sám sebe, své tělo, organizace vlastního
času
MDV - komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem a dalšími médii – vyhledávání,
třídění a posuzování informací
MKV - fyzikální zákony platí na celém světě, velikost napětí v el. síti v zemích, které
navštěvujeme, vzájemné respektování a tolerance
EGS -

efektivní využívání zdrojů energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj

Kompetence:
V předmětu fyzika budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného
• procvičovat adekvátní používání odborné terminologie, symbolů a znaků
• měřit, experimentovat a porovnávat získané informace
• hledat společně s učitelem souvislosti mezi získanými daty
• využívat znalostí, informací, technik a pomůcek při řešení vhodně zvolených situací
běžného života
• pracovat s učebními materiály, pomůckami
• nacházet souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění
Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení, poznat význam kontroly
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace
vhodné k řešení problémů
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení
• vyhledat pomoc při ohrožení svém či druhých osob
• překonávat nezdary a překážky
Kompetence komunikativní
• dokázat formulovat své myšlenky, poznatky a názory ústně i písemně
• procvičovat dovednost ústně i písemně prezentovat výsledky práce skupiny
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci
• formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty
druhých
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenovávání
pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
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Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
• prezentovat výsledky práce skupiny
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• šetrně zacházet s energiemi – voda, elektřina, teplo, porovnávat efektivitu jednotlivých
zdrojů energií
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
Kompetence pracovní
• nacvičovat praktická měření, podílet se na sestavování pokusů, pečovat o pomůcky
• pracovat podle pokynu, návodu, plánku, podle vlastního plánu
• seznamovat se s pomůckami a přístroji, s jejich funkcí i odborným názvoslovím
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání pomůcek a vybavení
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• navrhovat řešení problémů a postupy činností
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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Fyzika 6. ročník

Výstup RVP

žák by měl

žák dle svých možností

změří objem kapalného nebo pevného tělesa pomocí
odměrného válce a zapíše výsledek
připraví pomocí odměrky tekutinu do pokrmu, nápoj pro
kojence, sirup proti kašli….

změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých
jednotkách
používá běžná měřidla, určuje měřidla vhodná pro různá
povolání a činnosti
ve dvojici změří svoji výšku, objem pasu, délku
končetin, chodidla, obvod hlavy……
změří hmotnost těles a zapíše výsledek ve vhodné
jednotce
umí zvolit vhodný typ váhy podle charakteru vážených
předmětů
umí určit hmotnost vlastního těla
naváží podle receptu potraviny na těsto ( např. koláč,
perník…)

používá značky a jednotky základních veličin
sestaví si tabulku jednotek a naučí seji používat
vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
používá vhodná měřidla

na praktických příkladech popíše rozdíl mezi látkou
pevnou, kapalnou a plynnou
dokáže porovnat vlastnosti látek

na příkladech rozlišuje látku a těleso
dovede uvést příklady látek a těles

Výstup ŠVP

objem, jednotky: ml, cl, dl, l, hl, převody
používání odměrného válce při určení objemu tekutin a
drobných pevných těles
využití odměrných válců v laboratořích, lékárnách,
odměrky a jejich použití v domácnosti ( vaření, podávání
léků, sunar kojencům… )

hmotnost, jednotky: mg, g, kg, q, t, převody
určování hmotnosti vážením na různých vahách
(kuchyňská, osobní, decimálka, digitální), využití vah
v praxi (obchod, kuchyň, pošta, lékař, lékárny, přeprava
nákladů…)

délka, jednotky: mm, cm, dm, m, km, převody jednotek
měření pomocí běžných délkových měřidel (pravítko,
svinovací metr, krejčovský metr, tabulová pravítka,
pásmo, skládací metr, orientačně posuvné měřítko)

fyzikální veličiny:

Fyzikální měření

skupenství látek
látky pevné, kapalné a plynné
vlastnosti pevných látek: pevnost v tahu, tlaku, lom
tvrdost, pružnost, tvárnost, křehkost, pórovitost
vlastnosti kapalin: dělení po kapkách, změna tvaru podle
nádoby
vlastnosti plynů: stlačitelnost a rozpínavost

látka a těleso

Látka a těleso

Učivo ŠVP

OSV – umět určit
vlastní hmotnost,
posoudit její
optimálnost ve
vztahu ke správné
výživě a pohybu,
zásady zdravého
životního stylu,
prevence
anorexie,bulimie každý jsme jiný
Pv – příprava
pokrmů
P – význam tekutin
pro zdraví

OSV – změřit si
míry svého těla,
umět si vybrat
velikost oblečení,
obuvi, pomáhat si
ve dvojici
M – převody
jednotek, převodní
vztahy

EV – změny
skupenství - počasí,
srážky…
EGS – možnosti
vzniku eroze
OSV – cvičení
smyslového
vnímání, dovedností
zapamatování,
pozornosti,
soustředění

MPV, PT
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Fyzika 6. ročník

žák by měl

rozeznat teplo přijaté či
odevzdané tělesem

Výstup RVP

předpoví, zda se objem či délka tělesa při změně teploty
zmenší nebo zvětší

dokáže popsat základní meteorologické děje

rozpozná v přírodě a praktickém životě některé formy
tepelné výměny – vedením, prouděním, tepelným
zářením
dokáže rozlišit, které těleso teplo vydává a které přijímá
na příkladech z praxe porovnává různé příklady vytápění
v souvislosti se zdroji tepla, ekonomičností a životním
prostředím
na příkladech v přírodě a praktickém životě rozpozná
jednotlivé skupenské přeměny – tání, tuhnutí,
vypařování,kapalnění

vodní srážky, vítr – druhy podle síly, bouřky, povodně,
tornáda, sněhové bouře
teplotní roztažnost těles

změny skupenství látek: přidávání nebo ubírání tepla
tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění
skupenské teplo tání a tuhnutí vody 0° C
bod varu 100 ° C

způsoby vytápění, ekonomičnost a životní prostředí

tepelná výměna, teplo vydané a přijaté
šíření tepla : vedením, prouděním, zářením

hoření, hořlavé látky, význam kyslíku – vzduchu pro
hoření
dobré vodiče tepla a tepelné izolanty

při pokusu si ověří význam kyslíku pro hoření

porovná vlastnosti vodičů tepla a tepelných izolantů

teplo, zdroje tepla: Slunce, nitro Země – sopky, gejzíry,
pevná, plynná a kapalná paliva, tření, elektrický proud

uvede příklady zdrojů tepla

-

Energie

teplota, Celsiova stupnice, bod varu, bod tání a tuhnutí,
určování teploty podle různých druhů teploměrů –
lékařský, pokojový, venkovní,
teplota lidského těla

změří teplotu (svého těla, místnosti, venkovní teplotu….)
pomocí různých teploměrů
určí bod tání, tuhnutí a bod varu vody

Učivo ŠVP
čas, jednotky: s, min, hod, den, týden, rok, převody
různé druhy chronometrů podle použití v praxi
(náramkové, budík, stopky, kuchyňské, minutník, věžní,
hrací, budík na mobilním telefonu…)
kalendář

žák dle svých možností

orientuje se na ciferníku hodin, rozumí i digitálnímu času
naměří časový úsek s přesností na minuty a sekundy
umí si nastavit budík nebo minutník v kuchyni, odhadne
čas na cestu ze školy na autobus, domů….
orientuje se v kalendáři, odliší pracovní dny, dny volna,
svátky, prázdniny
upevňuje převodní vztahy jednotek času

Výstup ŠVP

Z – sopky
EGS – tepelná
izolace, šetření
energií
EV – požáry ,jejich
příčiny, požární
prevence ,hasební
prostředky, požární
poplach, evakuace,
hlášení požárů,
první pomoc –
nadýchání CO,
popáleniny, šok.
EGS – globální
oteplování,
skleníkový efekt
EGS – pomoc zemí
navzájem při
přírodních
katastrofách MDVrole médií při
katastrofách
F 7 – napínání drátů
na železnici-kladka

OSV – režim dne,
čas na práci, zábavu
Ov, P – osobní
časový plán dne,
týdne, roku,
plánování
budoucnosti,
časová období
vývoje od narození
do smrti
OSV, P – horečka,
jak se chováme
v době nemoci-klid,
tekutiny,vitamíny,
léky podle lékaře,
prevence-otužování,
správné oblékání.

MPV, PT

149

Fyzika 6. ročník

žák by měl

využívat poznatků o
zákonitosti tlaku v klidných
tekutinách pro řešení
jednoduchých praktických
problémů

Výstup RVP

žák dle svých možností

uvede příklady, kdy stlačený vzduch usnadňuje práci

všímá si závislosti počasí na tlaku vzduchu, orientuje se
v předpovědích počasí v televizi, v novinách
odečítá údaje o tlaku na školní meteorologické stanici

na jednoduchých příkladech uvede směr a velikost
působící tlakové síly v kapalinách
při praktických pokusech dovede předpovědět, zda se
těleso v kapalině potopí nebo bude plavat či se vznášet
pod hladinou
uvede konkrétní příklady hydraulických zařízení a jejich
využití v praxi
využívá poznatky o spojených nádobách při vysvětlení
jejich používání v praxi

Výstup ŠVP

využití stlačitelnosti vzduchu k práci – kompresory,
vrtačky, sbíječky

tlak vzduchu (atmosférický tlak) – působí všemi směry
měření tlaku vzduchu tlakoměrem
určování počasí v závislosti na tlaku vzduchu
nízký tlak (déšť, zataženo, sněžení)
vysoký tlak ( jasno, slunce, mráz)

spojené nádoby – stejná výše hladiny ve spojených
nádobách, využití: plavební komory, spádový vodovod,
vodotrysk, vodoznak, sifony umyvadel a WC, kropicí
konev, čajová konvice

tlak, souvislost s hloubkou kapaliny, Pascalův zákon –
využití v praxi – brzdy, lisy

tlak v kapalinách (hydrostatický tlak), Archimédův
zákon – vztlaková síla, potápění, vznášení se a
plování těles v klidných tekutinách, hydrostatický

Mechanické vlastnosti tekutin

Učivo ŠVP

MDV – informace o
počasí
Z – atmosféra Země
EV – znečištění
ovzduší, exhalace

EV – hospodaření
s vodou

MDV – bezpečnost
na silnicích

OSV, Tv – záchrana
tonoucího,
bezpečnost při
plavání

MPV, PT
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Fyzika 7. ročník

aplikovat poznatky o
jednoduchých strojích při
řešení praktických problémů

znát vzájemný vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a
časem (bez vzorců)

předvídat změnu pohybu těles
při působení síly

řeší jednoduché příklady z praxe, ve kterých porovnává
výkon objektů, konajících práci
pochopí vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
užívá s porozuměním poznatek, že jednoduché stroje
šetří sílu a čas; práci nám usnadní, ale práce se neušetří
dovede najít páku jako součást nástrojů, strojů a zařízení
uvádí příklady použití páky v dílně, kuchyni, ve sportu –
vysvětlí nebo ukáže způsob použití vybrané páky

dokáže určit, kdy těleso ve fyzice koná práci

předvídá nebezpečné situace v běžném životě
v souvislosti s účinky změny pohybu těles

určí, kdy síla těleso: uvede do pohybu, zastaví, zrychlí
nebo zpomalí, změní směr jeho dráhy pohybu, těleso
zdeformuje – změní jeho tvar

užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na
druhu materiálu a drsnosti třecích ploch
v běžných životních situacích navrhne způsob zvětšení
nebo zmenšení třecí síly

rozpozná, zda na dané těleso působí síla
na praktických příkladech porovná podle velikosti dvě
působící síly
změří velikost síly siloměrem
ve výpočtech jednoduchých úloh užívá vztah mezi
gravitační silou působící na těleso a hmotností tělesa

rozeznat, zda na těleso
v konkrétní situaci působí síla

páka - tyč podepřená v ose- bagr, pumpa, ruční brzda,
nářadí používané v dílně, při šití, v kuchyni, na pozemku,
v domácnosti, sportovní náčiní…

jednoduché stroje a jejich využití v praxi

práce (mechanická práce) W = F.s ( práce = silou
působíme po dráze)
výkon P = W/t (výkon je práce za jednotku času)

siloměr
jednotka velikosti síly 1 Newton N
gravitační síla F = m . g (1 kg je přitahován k Zemi
přibližně 10 N), přímá úměrnost mezi gravitační silou a
hmotností tělesa, gravitační pole Země
třecí síla, smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly
v praxi (posyp chodníků a silnic, žehlení ledové plochy
kluziště, upravování sjezdovek pro lyžaře, mazání pantů
dveří, vzorky na pneumatikách automobilů, voskování
lyží……)
účinky síly: uvedení tělesa do pohybu, zastavení tělesa,
zrychlení nebo zpomalení pohybu, změna směru dráhy
pohybu, deformace nebo destrukce tělesa,
působení sil stejných a opačných směrů na těleso
setrvačnost, zrychlení, zpomalení , deformace

síla působící na těleso, kdo a co působí silou
velikost síly

dráha, čas, rychlost v=s/t př. : 50 km/hod
průměrná rychlost, okamžitá rychlost

porovná rychlost v závislosti na čase a dráze
u jednoduchých příkladů z praxe

Pohyb těles, síly

Učivo ŠVP

znát vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu při
řešení jednoduchých problémů

žák dle svých možností
klid a pohyb těles

Výstup ŠVP

rozliší, zda je dané těleso v klidu nebo pohybu vzhledem
k jinému tělesu

žák by měl

poznat, zda je těleso v klidu či
v pohybu vůči jinému tělesu

Výstup RVP

Pv – bezpečnost při
práci, 1. pomoc při
krvácení.

OSV – bezpečnost
silničního provozu –
stav pneumatik,
prevence úrazů –
úprava komunikací,
rychlost automobilů
v obci a na dálnici,
autosedačky,
nafukovací
bezpečnostní vaky,
bezpečnostní pásy

OSV – cvičení
smyslového
vnímání,
pozornosti,
soustředění,
zapamatování
MDV – informace o
dopravě
OSV – rychlost
dopravy v obci,
brzdná dráha
M – přímá úměrnost
EGS – působení
přírodních živlů a
jejich důsledky pro
život člověka –
povodně,
zemětřesení,
tajfuny, velké
požáry

MPV, PT
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Fyzika 7. ročník

žák by měl

rozpozná t zdroje zvuku, jeho
šíření a odraz

Výstup RVP

žák dle svých možností
pevná a volná kladka – kolečko se žlábkem,které se otáčí
na ose,ve žlábku je lano
zvedání těžkých předmětů – jeřáb,výtah ,
napínání drátů závažím na kladce-železnice
kolo na hřídeli – přenos pohybu, zvláštní případ -klíče,
klika, vodovodní kohoutek

Učivo ŠVP

Čj – divadlo-kulisy,
opona

F 6 – teplotní
roztažnost těles
(železnice apod.)

MPV, PT

určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku

akustika
zvuk, zdroj zvuku
hudební nástroje, lidský hlas

nástroje
OSV, Ov – rozvoj
zájmů - hudba, zpěv

OSV, P – pohyb a
jeho význam pro
zdraví
vysvětlí na běžných situacích, kdy nám nakloněná rovina
nakloněná rovina – na přemístění předmětu po dráze do
VDO – pomoc
pomáhá překonávat převýšení při pohybu např. ve škole,
větších výšek, často i po dlouhé dráze, stačí menší sílalidem s handicapem
na úřadech (schody, plošina pro TP…), v dopravě i
silnice, železnice,schody, žebříky, vleky, lanovky
Pv – práce na
jiných životních situacích
zvláštní případ – klín, sekyra, nůž
pozemku
EGS, Z – doprava v
EU
umí sestavit šroubový spoj, používá šroub v kuchyni
šroub – spojování předmětů, vrut, šroubový spoj, ale také Pv – spojovací
nebo dílně
pohybové šrouby - mlýnky na maso, ztužidlo
materiály, příprava
v dílně,točité schody ve věži, lis
jídel - mlýnky na
zvláštní případ – lodní šroub, vrtule letadla
maso
EGS – EU –
cestování
všímá si strojů a nářadí na stavbách, formuluje způsob,
stroje na stavbě
OSV –
jakým usnadňují práci a šetří sílu
profesionální
orientace
určí vhodné palivo pro různé dopravní prostředky
tepelné motory
Ch - paliva F6 –
parní stroj
kyslík jako
rozpozná na příkladech z praxe, kdy teplo koná práci
seznamuje se se vzájemnými přeměnami energií a jejich
spalovací motor zážehový (dvoudobý, čtyřdobý)
podmínka hoření
využitím v praxi
spalovací motor vznětový
F – zdroje energií
EV – doprava jako
seznámí se s jednotlivými částmi spalovacích motorů a
tryskové motory (proudový, raketový)
zdroj znečišťování
jejich funkcí
porovnává podle nákresů zážehové a vznětové motory
prostředí, Den bez
aut, katalyzátory,
diskutuje o aktuálních problémech bezpečnosti různých
náhradní zdroje
druhů dopravy a jejich dopadu na životní prostředí
EGS – nebezpečí
při pokusech se seznámí s principem proudových motorů
na internetu nebo v encyklopediích vyhledá informace
vyzbrojování
z historie i současnosti kosmonautiky
kosmu, likvidace
nebezpečného
odpadu v kosmu
Hv – hudební
Zvukové děje

dovede najít kladku jako součást nástrojů, strojů a
zařízení
uvádí příklady použití kladky při zvedání předmětů,
napínání drátů
ukáže např.na jízdním kole (nebo na kočárku,
kolečkových bruslích, šicím stroji..), jak se pomocí kola
na hřídeli přenáší pohyb

Výstup ŠVP

152

Fyzika 7. ročník

žák by měl

posoudit vliv nadměrného
hluku a na životní prostředí a
zdraví člověka

Výstup RVP

žák dle svých možností

posoudí vlastní možnosti i možnosti společnosti při
zmenšování vlivu hluku na životní prostředí a lidský
organismus

pochopí odraz zvuku od překážky a uvede příklad
vzniku ozvěny
rozumí pojmu hlasitost zvuku a porovná hlasitost zvuků
ve svém okolí
na příkladech posoudí vliv nadměrného hluku na zdraví
člověka, na životní prostředí

na příkladech určí dobré vodiče zvuku a zvukové
izolanty

Výstup ŠVP

lidské aktivity jako zdroje zvuků -doprava, výroba,
stavebnictví, média, komunikace, volný čas, zábava
(technoparty, mobily…) apod.
odhlučnění dálnic, hlasitost přijímačů, přehrávačů ….,
křik, technologie výroby…

zdroje hluku v běžném životě, ve svém okolí

dobré vodiče zvuku, zvukové izolanty – využití v bytě,
divadle, kině, na koncertech…tzv. dobrá a špatná
akustika
odraz zvuku

Učivo ŠVP

EV – lidské aktivity
a životní prostředí
EV – nadměrná
hladina zvuku
Př – poškození
sluchu, nervového
systému, hlasivek

P – hygiena
hlasového projevu

MPV, PT
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žák by měl

žák dle svých možností

sestavit podle schématu
elektrický obvod

rozliší pokusně vodič a izolant

rozlišit vodiče od izolantů na
základě jejich vlastností

uvede, kde ve škole nebo doma najde elektroměr, odečte
naměřenou hodnotu v kWh
uvědomuje si vztah mezi měřenou spotřebou a platbou
za elektrickou energii

sestaví ze školní elektrostavebnice jednoduchý el.obvod
učí se číst a zakreslit schéma jednoduchého elektrického
obvodu
volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí

na příkladech pochopí, jak se využívá odporu vodiče
v tepelných elektrospotřebičích

změří elektrický proud ampérmetrem
změří elektrické napětí voltmetrem
zná hodnoty bezpečného napětí, napětí ve spotřebitelské
síti a na běžných zdrojích
uvědomuje si nebezpečí vedení vysokého napětí

na příkladech uvede využití účinků elektrického proudu
– tepelných, světelných, pohybových

zná běžné zdroje elektrického proudu

Výstup ŠVP

změřit elektrický proud a
napětí

znát zdroje elektrického
proudu

Výstup RVP

Fyzika 8. ročník

-

měření elektrické energie
elektroměr, jednotka kWh
platba za 1 kWh, noční proud

odpor vodiče - dobré vodiče mají malý odpor, proud
jimi dobře prochází a málo se zahřívají
odporový drát, tepelné spotřebiče,termostat
závislost odporu na délce a průřezu vodiče
(zjednodušeně Ohmův zákon pro kovy )
a souvislost s materiálem, ze kterého je vyroben
jednoduchý elektrický zdroj
schéma jednoduchého el.obvodu, značky pro zdroj
monočlánek, plochou baterii, žárovku, vodiče, vypínač
elektrické spotřebiče – doma i ve škole

elektrické napětí
jednotka 1 volt, značka V
velikost napětí na zdroji (bezpečné napětí, napětí ve
spotřebitelské síti, vysoké napětí)
měření velikosti napětí voltmetrem
vodiče a nevodiče
-

měření velikosti proudu ampérmetrem

účinky elektrického proudu - přeměna energií
(tepelné, světelné, pohybové)

elektrická síla
elektrický náboj – kladný, záporný - označení +, elektrický proud jako tok elektronů
zdroje elektrického proudu (monočlánek, plochá, kulatá
nebo tužková baterie, dynamo, autobaterie, zásuvka)

Elektromagnetické a světelné děje

Učivo ŠVP

OSV – nebezpečí
požárů od
el.spotřebičů
EV – šetření
elektrickou energií
Pv, Ov – rodinný
rozpočet
EGS – šetření
el.energií
OSV – ekonomika
vedení domácnosti

OSV – smrtelné
úrazy na vedení
vysokého napětí
EV – sběr surovin,
recyklace plastů

EGS – napětí ve
spotřebitelské síti
jiných zemí

Ch – stavba atomu
EV – likvidace
baterií
EV – zářivky likvidace
nebezpečného
odpadu
EGS – nebezpečný
odpad - globální
problém

MPV, PT
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Výstup RVP

Fyzika 8. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

učí se číst štítek u elektrospotřebičů (napětí, příkon),
posuzuje, který spotřebič má menší nebo větší spotřebu
el.energie
poznává, že el.spotřebiče při zkratu nebo ponechané bez
kontroly, mohou způsobit požár, úraz
poznává zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji a zařízeními
na příkladech z praxe rozeznává jednofázové a třífázové
zástrčky a zásuvky
uvědomuje si, že autobaterie se nabíjí, jen když motor
běží a vybíjí se, pokud motor stojí a běží spotřebiče

Výstup ŠVP

F7 – tepelné motory
EV – likvidace
autobaterií –
nebezpečný odpad

elektromotory – jednofázové, třífázové
elektřina v autě – zdroje (dynamo-alternátor, akumulátor
– autobaterie), spotřebiče (startér, el.svíčka ve válci,
světla, kontrolky, stěrače, autorádio...)

zkrat, pojistky, jističe

F9 – pojistky,jističe
OSV – bezpečné
zacházení
s elektrospotřebiči,
1. pomoc při úrazu
el. proudem

MPV, PT

příkon u elektrospotřebičů ,W, kW

Učivo ŠVP
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Fyzika 9. ročník

pojmenovat výhody a
nevýhody využívání různých
energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní
prostředí

popíše přenos elektrické energie z elektráren ke
spotřebiteli
uvědomuje si nebezpečí vysokého napětí pro život –
lezení na sloupy, dotýkání se utržených drátů
(i bez přímého dotyku – vagóny po el.vodiči)

porovná výhody a nevýhody získávání el.energie
v různých typech elektráren z hlediska dosažitelnosti a
obnovitelnosti zdrojů a vliv životního prostředí
popíše podle nákresu postup výroby el.energie
v jednotlivých typech elektráren
seznámí se s pojmem atomového štěpení jádra,
řetězovou reakcí, s bezpečnostními opatřeními
v jaderném reaktoru
uvědomuje si nepříznivý vliv radioaktivního záření na
lidský organismus
na příkladech z praxe vysvětlí funkci transformátoru

dokáže rozpoznat vzájemnou přeměnu energií
v jednotlivých typech elektráren (energie vody, páry,
větru)
na příkladech vysvětlí a jmenuje využití energií
v běžném životě

na příkladu dynama rozpozná přeměnu pohybové energie
(energie svalů) na elektrickou energii
odvodí přeměnu energií v dalších generátorech

žák dle svých možností

rozpoznat vzájemné přeměny
různých forem energií, jejich
přenos a využití

Výstup ŠVP

při pokusech zjistí, zda na těleso působí magnetická síla
při pokusu ověří existenci magnetického pole
označí póly magnetu
pomocí buzoly určuje světové strany
z praxe popíše, jak se dá využít magnetická síla

žák by měl

znát druhy magnetů a jejich
praktické využití

Výstup RVP

OSV – práce s
buzolou světové
strany, orientace
v terénu a na mapě
F6 – teplo,změny
skupenství látek
F8 – práce a výkon
EV – vodní el. změna charakteru
krajiny - vegetace,
života lidí, povodně
tepelná el. popílek, oxidy síry
větrné el. - velká
hlučnost
EGS – řešení
jaderného odpadu,
bezpečnosti
reaktorů, škodlivý
vliv záření
Ch9 – stavba atomu
EGS – obnovitelné
a neobnovitelné
zdroje energií

MPV, PT

EV – likvidace bater.

transformátory – snižování a zvyšování napětí a proudu
jádro, cívka
primární a sekundární cívka
přímá úměra mezi zvýšením napětí a
snížením proudu a snížením napětí a
zvětšením proudu
využití v praxi – hračky, zvonek, svařování,
televize, přehrávače, v autě
F8 – elektřina v autě
přenos elektrické energie ke spotřebiteli, el. vedení,
OSV – smrtelné
transformátory, přenos vysokého napětí
nebezpečí při
dotyku vodiče
vysokého napětí i
na zem spadlého

elektrárna vodní
elektrárna tepelná
elektrárna jaderná
elektrárna větrná
vliv výroby elektrické energie na životní prostředí
v jednotlivých typech elektráren
alternativní zdroje energie (biomasa, bioplyn, solární
kolektory, větrné elektrárny…)
neobnovitelné a obnovitelné zdroje energií
(fosilní paliva x biomasa, slunce, voda, vítr…)

magnetické vlastnosti látek
magnetická síla, magnetické pole, magnetické siločáry
magnet má 2 póly, pokusy s magnety
kompas
elektromagnet
pračka, zvonek, přenášení železných věcí
- lékařství, strojírenství
generátory – stroje na výrobu el.energie
dynamo
generátory v automobilu, na železnici,
v nemocnicích
elektrárny – zdroje el.energie, která vzniká vzájemnou
přeměnou energií

Elektromagnetické a světelné děje

Učivo ŠVP
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Fyzika 9. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

OSV – ochrana
zraku

vady zraku - krátkozrakost, dalekozrakost, korekce vad
brýlemi, oční operace, čočky….
rozklad světla

uvede vznik duhy jako příklad rozkladu světla v přírodě

Vv – barevné
spektrum

P 8 – stavba a
funkce oka

VkZ – BESIP – bílá
barva čar na
silnicích, jasné
oblečení chodců,
reflexní barvy pro
děti
EGS – bezpečnost
v dopravě, zrcadla

OSV – nebezpečí
zasažení bleskem smrtelné úrazy,
požáry
F6 – zvuk a jeho
rychlost

OSV – bezpečné
zacházení
s elektrospotřebiči,
1. pomoc při úrazu
el.proudem

MPV, PT

optické čočky - spojky , rozptylky
optické přístroje

lom světla

zrcadla a jejich využití – rovinná, dutá, vypuklá

odraz světelného paprsku

přímočaré šíření světla

světlo, zdroje světla –přírodní, umělé

blesk – elektrická jiskra, vznik blesku, hrom – zvukový
doprovod, hromosvod – ochrana budov, úkryt před
bouřkou, orientační výpočet vzdálenosti bouřky
z rychlosti zvuku

uzemnění – využití vodivost země, fáze, kolík, nulový
vodič

pojistky a jističe

zkrat

stejnosměrný a střídavý proud, označení = , ~

Učivo ŠVP

při pokusech rozlišuje čočku spojku a rozptylku
dokáže pojmenovat jednoduché optické přístroje a ví,
k čemu se používají v praxi
porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost; zná
způsoby nápravy těchto vad pomocí brýlí

rozlišit spojnou čočku od
rozptylky a znát jejich využití

znát způsob šíření světla
v prostředí

rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla
na praktických příkladech rozliší zdroj světla a těleso,
které jen světlo odráží
využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, pochopí
vznik stínu
seznamuje se s vlastnostmi předmětů, které světlo odráží
a které světlo pohlcují
pokusně určí rozdíl mezi obrazem předmětů v rovinném,
dutém a vypuklém zrcadle
uvede příklad využití zrcadel v běžném životě
na pokusech si vyzkouší lom světla na rozhraní dvou
optických prostředí –vzduch, voda

rozliší grafické označení pro střídavý a stejnosměrný
proud
rozlišuje, že v zásuvkách je proud střídavý a v bateriích
stejnosměrný
objasní nebezpečí vzniku zkratu, uvede některé příčiny
popíše možnosti ochrany před zkratem
ví, kde jsou doma nebo ve škole jističe, umí je dle
potřeby vypnout a zapnout
uvědomuje si nebezpečí při práci s elektrospotřebiči ve
vlhkém prostředí, dodržuje bezpečnostní pokyny o
zákazu manipulace se spotřebiči ve vaně, nesahá na
elektrospotřebiče mokrýma rukama
zná zásady bezpečné práce s elektrickými přístroji a
zařízeními
chápe blesk jako elektrickou jiskru
dokáže vysvětlit, kde najde za bouřky bezpečný úkryt a
které úkryty jsou nebezpečné
uvědomuje si hrom jako zvukový doprovod blesku

Výstup ŠVP

rozpoznat, zda těleso je či není
zdrojem světla

znát zásady bezpečnosti při
práci s elektrickými přístroji a
zařízeními

rozlišit stejnosměrný proud od
střídavého

Výstup RVP
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Fyzika 9. ročník

rozlišit hvězdu od planety na
základě jejich vlastností

objasní střídání dne a noci a ročních období jako
důsledek otáčení Země kolem své osy a obíhání kolem
Slunce

objasnit pohyb planety Země
kolem slunce a pohyb Měsíce
kolem Země

odliší planetu a hvězdu

popíše jednotlivé měsíční fáze

osvojí si základní poznatky o Zemi jako vesmírném
tělese a jejím postavení ve vesmíru

žák dle svých možností

osvojit si základní vědomosti o
Zemi jako vesmírném tělese a
jejím postavení ve vesmíru

Výstup ŠVP

popíše Sluneční soustavu
vytváří si představu o pohybu vesmírných těles

žák by měl

znát planety sluneční soustavy
a jejich postavení vzhledem ke
Slunci

Výstup RVP

Země jako planeta, součást Sluneční soustavy

Sluneční soustava – její hlavní složky (planety, měsíce,
planetky, komety), planetky mají nepravidelný tvar

I – vyhledávání
informací o
vesmírných tělesech

MPV, PT

EGS – planeta
Země jako součást
vesmíru,
zkoumání vesmíru –
vzájemná
spolupráce
pohyby Země – otáčení kolem vlastní osy, obíhání kolem Z – pohyby Země,
Slunce, střídání dne a noci, ročních období, měření času, podnebná pásma
kalendář
měsíční fáze - úplněk, poslední čtvrť D, nov, první
F – slapové síly
čtvrť C
Měsíce, zdroj
zatmění Slunce, zatmění Měsíce
energie
F – optika - zdroje
hvězdy – rozdíly mezi planetou a hvězdou
světla

Vesmír

Učivo ŠVP

5.6.2 Chemie

CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně. Chemie je
jako vzdělávací obor součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu. Pozorování,
měření a pokusy lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace
soutěží, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo
uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu chemie:
-

směřuje k osvojení základních chemických pojmů, zákonitostí a odborné terminologie
seznamuje s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na
přírodních zdrojích
vede k využívání znalostí ve prospěch ochrany životního prostředí
rozvíjí dovednosti předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek
podporuje rozvoj kritického myšlení a logického uvažování

Formy a metody práce:
-

frontální výuka
demonstračními pokusy
nácviky jednoduchých laboratorních postupů
skupinová práce (s využitím pomůcek, laboratorního vybavení, pracovních listů,
učebnic, odborné literatury, počítačových výukových programů )
pozorování
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje postoje a činy
EV -

posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, únik ropných produktů
a likvidace následků, ochrana čistoty ovzduší (výfukové plyny, skleníkový efekt,
kyselé deště, smog, ozón, freony, katalyzátory aut), ochrana čistoty vody (znečištění
odpadní vody pracími prostředky, odpady při průmyslové výrobě, hnojivy),
odpadové hospodářství (recyklace, sběr starých kovů, papíru, likvidace
nebezpečného odpadu, třídění odpadů), ochrana půd (hnojení, solení silnic, únik
ropných produktů, spad – výroba, výfukové plyny), ochrana zdraví (chemie a

158

nádorová onemocnění, vliv potravin, konzervantů, barviv, léčiv, drog, alkoholismus,
kouření)
OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů, hledání pomoci při potížích, rozvoj nápaditosti,
originality, schopnosti vidět věci a vztahy z různých pohledů, nácvik práce ve
skupině – formulovat a přiměřeně prosazovat svůj názor, přijímat a tolerovat názory
druhých, pomáhat a umět pomoc přijímat, poznávat sám sebe, ochrana vlastního
zdraví (potraviny - barviva, konzervanty, složení a příjem potravy, sycené nápoje,
nadměrné solení), osobní zodpovědnost při nakládání s odpady, při práci
s hořlavinami, žíravinami a dalšími chemickými látkami
MDV - komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem a dalšími médii –vyhledávání,
třídění a posuzování informací (alkoholismus a jeho podíl při kriminalitě, dopravních
nehodách, domácím násilí; drogy, kouření, chemické havárie, likvidace požárů,
životní prostředí, množství ozónu, oxidů síry a dusíku v ovzduší)
MKV - chemické značky a zákonitosti, vzájemné respektování a tolerance
EGS -

efektivní využívání zdrojů energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj Země,
likvidace plastů, znečištění ovzduší, vod, půdy jako globální problémy lidstva,
nadbytek výroby potravin a jejich nedostatek v zemích třetího světa, využívání
zdrojů EU v projektech ochrany přírody

Kompetence:
V předmětu chemie budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného
• procvičovat adekvátní používání odborné terminologie, symbolů a znaků
• systematicky pozorovat vlastnosti látek, jejich přeměny a podmínky přeměn
• hledat společně s učitelem souvislosti mezi jevy, vysvětlovat je
• využívat znalostí, informací, technik a pomůcek při řešení vhodně zvolených situací
běžného života
• pracovat s učebními materiály, pomůckami
• nacházet souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění
Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledání správné řešení, poznat význam kontroly
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace
vhodné k řešení problémů
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení
• vyhledat pomoc při ohrožení svém či druhých osob
• překonávat nezdary a překážky
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Kompetence komunikativní
• dokázat formulovat své myšlenky, poznatky a názory ústně i písemně
• procvičovat dovednost ústně i písemně prezentovat výsledky práce skupiny
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci
• formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty
druhých
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenovávání
pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
• zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
• prezentovat výsledky práce skupiny
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami, předcházet
různým nebezpečím, chránit si své zdraví a nacvičovat chování za mimořádných
událostí
• šetrně zacházet s energiemi – voda, elektřina, teplo, porovnávat efektivitu jednotlivých
zdrojů energií
• chápat ekologické souvislosti, podílet se na ochraně životního prostředí i svého zdraví
• zodpovědně a poučeně se chovat v krizových situacích, dokázat přivolat pomoc,
poskytnout první pomoc
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
Kompetence pracovní
• bezpečně pracovat s laboratorními pomůckami a chemickými látkami, pečovat o
pomůcky
• pracovat podle pokynu, návodu, plánku, podle vlastního plánu
• využívat poznatků v běžné praxi
• seznamovat se s pomůckami a chemikáliemi, s jejich použitím i odborným
názvoslovím
• dokončovat práci, udržet pozornost
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• navrhovat řešení problémů a postupy činností
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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žák dle svých možností

rozpozná skupenství běžných látek
při jednoduchých pokusech poznává přeměny skupenství látek

bezpečně používá základní chemické pomůcky a vybrané látky
pojmenovává laboratorní pomůcky při pokusech a
demonstracích
neochutnává a přímo nevdechuje neznámé látky
při pokusech a práci s chemickými látkami a pomůckami nejí
ani nepije
nemanipuluje s neznámými látkami
orientuje se v piktogramech označujících nebezpečné látky
dodržuje varování výstražných značek ve škole i v běžném
životě
zná nebo ví, kde rychle vyhledá důležitá telefonní čísla –
tísňová linka, rychlá zdravotní pomoc, hasiči, policie, poruchy
elektrického proudu
zná varovný signál všeobecná výstraha; ví, že se má po něm
ukrýt do nejbližší budovy, zavřít dveře a okna, sledovat televizi
a rozhlas, který poskytne další pokyny
popíše, jaké by použil improvizované prostředky ochrany
při úniku nebezpečných látek na ochranu dýchacích cest, očí,
hlavy, rukou, celého těla, nohou
v případě úrazu poskytne základní první pomoc, přivolá pomoc

uvede příklady pevné, kapalné a plynné směsi, které používá
v běžném životě
u obvykle používaných směsí určí některé její složky
připraví směs ze zadaných složek, pojmenuje ji
na konkrétních příkladech odliší, kdy je směs různorodá a kdy
stejnorodá

rozpoznat přeměny
skupenství látek

pracovat bezpečně
s vybranými běžně
používanými
nebezpečnými látkami

poznat směsi a chemické
látky

umět reagovat na
případy úniku
nebezpečných látek

na příkladě rozliší fyzikální tělesa a látky
rozliší známé látky podle jejich různých vlastností
provede jednoduché pokusy na porovnání vlastností látek a
zaznamená jejich výsledek
popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek

uvede příklad chemického děje z denní praxe
jmenuje některé výrobky chemického průmyslu

Výstup ŠVP

rozlišit společné a
rozdílné vlastnosti látek

žák by měl

Chemie 8. ročník

Výstup RVP

Směsi

MPV, PT

směsi v denní praxi – pevné (příprava jídla, beton,
půda…), kapalné (voda,mléko – emulze, voda + křídasuspenze, ropa, pěna- vzduch v saponátu), plynné –
(mlha, dým, vzduch..), složky směsi,
různorodé směsi – okem rozeznáme složky

chemické pomůcky a vybrané látky z každodenní praxe

OSV – kooperace

EV – znečišťování
vody saponáty,
pracími prášky

Čj – rozvoj slovní
zásoby
zkumavky, kádinky, Petriho misky, chemické lžičky,
OSV – osobní
lihový kahan, držák zkumavek, nálevka, odměrka,
zodpovědnost za
filtr…..
své zdraví,
dodržování zásad
při práci
s chemickými
hořlaviny, výbušniny, jedy, žíraviny, dráždivé a zdraví
látkami
škodlivé látky, látky nebezpečné pro životní prostředí
EV – únik ropných
- označení na obalech výrobků
orientační tabule v patrech budovy školy, telefonní
a jiných látekseznamy, čísla uložená v mobilech, kartička s čísly v
autohavárie, apod
OSV –
průkazce u dokladů, internet……
zodpovědnost za
varovný signál všeobecná výstraha –kolísavý tón 140
sekund, ukrytí po signálu v budově, uzavření oken, dveří, své zdraví, pomoc
ostatním lidem
sledování rozhlasu a televize, chování při havárii
Ov-chování
s únikem látek – nechodit k místu havárie, hledat úkryt,
v krizových
v budově se ukrýt nahoře a ne ve sklepě, ochránit si
situacích
dýchací cesty a celé tělo – improvizovaná ochrana,
základy chemické očisty
ošetření při poleptání, popálení, pořezání, otrava CO
P – první pomoc

OSV – rozvoj
smyslového
vnímání a
pozorování
F – elektrická
vodivost
P – smyslová ústrojí
změny skupenství – tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění F – 6.roč. změny
skupenství látek

vymezení chemie – čím se zabývá jako věda, kde se s ní
v praxi denně potkáváme, výrobky chemie
chemická výroba
látky a tělesa
vlastnosti látek – skupenství, barva, chuť, zápach,
hustota, rozpustnost, tepelná vodivost, vodivost
elektřiny, kujnost, využití smyslů při rozpoznávání
některých vlastností

Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Učivo ŠVP
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rozeznat druhy roztoků a
jejich využití v běžném
životě

žák by měl

Chemie 8. ročník

Výstup RVP

žák dle svých možností

zhotoví filtr, sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede
filtraci- oddělí vodu od příměsí zeminy
připraví pro spolužáky čaj ze sáčku, popíše využití filtru
popíše příklady filtrace v běžném životě z vlastní zkušenosti –
cezení těstovin, vysávání vysavačem, výroba tvarohu apod.
z připraveného roztoku soli, cukru nebo jiné látky na Petriho
misce získá odpařováním krystaly soli, cukru nebo jiné látky
seznámí se s principem získávání soli z mořské vody pomocí
krystalizace

aplikuje poznatek o vlivu teploty a míchání na rychlost
rozpouštění pevné látky při demonstraci a vysvětlování
známých situací ze života (rozpouštění cukru v teplých
nápojích, příprava čokolády, praní prádla…)
při skupinové práci nebo ve dvojici připraví roztok
požadovaného složení, uvede počet dílů roztoku a počet dílů
rozpouštěné látky, používá odměrné válce, váhy
odvozuje příklady, kdy v běžném životě používá roztoky různé
koncentrace
na obalech běžně používaných roztoků vyhledá zastoupení dané
složky v roztoku v %, vyjadřuje ji v dílech
demonstruje příklady, kdy je potřeba v běžné praxi některé
složky směsi oddělit a navrhne postup (přebírání, třídění,
přesívání, cezení, oddělení magnetem…)
na jednoduchém pokusu demonstruje usazování pevných složek
roztoku, odvodí využití poznatku v praxi
připraví usazování směsi vody se zeminou
na příkladu ždímání prádla v pračce se seznámí
s odstřeďováním

při jednoduchém pokusu připraví roztok nenasycený, nasycený,
koncentrovanější, zředěnější – aplikuje na domácí praxi –
přípravu jídel, barev, stavebních pojiv apod.

připraví roztok podle zadané rozpouštěné látky a rozpouštědla
při jednoduchém pokusu označí, co je roztok, rozpouštědlo,
rozpouštěná látka

Výstup ŠVP

filtrace, filtr – olejový a vzduchový filtr u automobilu,
filtry u vysavače, cigaret, cedníky a sítka při vaření, čaj
ze sáčku, překapávač na kávu, rýžování zlata
oddělování pevných složek směsi od kapalných nebo
plynných podle velikostí částic
krystalizace – oddělení rozpuštěných látek, které
krystalizují z roztoků po odpaření vody
získávání soli z mořské vody, výroba cukru

hmotnostní zlomek – pojem orientačně – zastoupení dané
složky v roztoku vyjádřená v procentech
(např. ocet=kyselina octová 8%, 92%vody, příprava
dezinfekčních roztoků – např. při žloutenkách, mytí
hraček; hnojiva tekutá –míchání- ošetřování rostlin….)
používá pojem díl ze sta nebo určí % pomocí
kalkulátoru, % dosud nezná z matematiky
oddělování složek směsí – většina látek jsou směsi, ale
my často potřebujeme jen některé složky, proto je
oddělujeme
usazování – oddělování látek různé hustoty – nánosy při
tání,povodních, vaření turecké kávy, nutnost protřepávat
některé přípravky před použitím – kapky, barvy….
odstřeďování – rychlejší než usazování -využití
odstředivé síly – pračka při ždímání, oddělení smetany
od mléka

vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné
látky

roztoky = stejnorodé směsi – okem nelze rozeznat
složky, vidíme je při oddělování – minerálka
(vypařování), zdůraznit roztok jako kapalné skupenství
(ocet, nápoje…), ale uvést i jiná skupenství: plynné –
vzduch, pevné - různě barevné sklo….
roztok nasycený, nenasycený, koncentrovanější,
zředěnější

Učivo ŠVP

Z, EGS – moře,
státy Evropy
mořská pobřeží
Z– světová moře,
poznáváme státyEU

EGS – změny
klimatu – živelné
pohromy
P 9 – vznik hornin –
usazováním (např.
pískovce
Adršpašské skály)
OSV – ochrana
zdraví – nebezpečí
kouření
EV – likvidace
následků úniku ropy
Pv – příprava
pokrmů

MPV, PT
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uvést zdroje
znečišťování vody a
vzduchu ve svém
nejbližším okolí

rozlišit různé druhy
vody a uvést příklady
jejího použití

žák by měl

Chemie 8. ročník

Výstup RVP

žák dle svých možností

charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku vzduchu pro
dýchání a hoření látek
pochopí princip hašení, zná zpaměti nebo ví, kde rychle najde
číslo hasičů
rozebere příklady znečišťování vody a vzduchu provozem
domácností, škol, nemocnic, potřebami průmyslu, dopravy,
služeb, výrobou tepla
uvede možnosti omezování znečišťování vod – např. Čistá
Bečva – budování kanalizace se sítí čističek odpadních vod
v nejbližším okolí
pozná největší znečišťovatelé vzduchu – teplárny, tepelné
elektrárny, automobilová doprava a možnosti snižování
znečištění
ve skupině se pokusí navrhnout, jak on sám by i malými
změnami ve svém životě pomohl při zlepšování životního
prostředí

seznámí se s principem výroby pitné vody ve vodárnách

zhodnotí význam vody pro život na Zemi, uvede příklady
každodenního využití vody

rozezná a uvede názvy pitné vody v kapalném, pevném a
plynném skupenství
popíše koloběh vody a zhodnotí jeho význam pro život na Zemi
rozliší vodu destilovanou, mořskou, minerální, pitnou,
užitkovou, odpadní a jejich využití

seznámí se s principem destilace – demonstrace aroma-lampy,
schéma destilační kolony, výroba destilované vody

Výstup ŠVP

internet – ekologické programy pro školy, obnovitelné
zdroje, šetření energiemi, každodenní činnosti

ekologické zdroje výroby tepla, odsiřovací zařízení,
alternativní pohonné hmoty

kanalizace, čističky, ekologické prací prostředky,
omezení saponátů

složení vzduchu – kyslík, dusík, oxid uhličitý a vzácné
plyny
hašení – ochlazování látek a zamezení přístupu kyslíku,
150 hasiči, první pomoc při popáleninách
znečišťování vod a vzduchu různými zdroji, ochranná
ozónová vrstva, ozónová díra, teplotní inverze a smog

druhy vod – pitná, minerální, mořská, destilovaná,
povrchová, spodní, tvrdá, měkká, užitková, čištění vody
odpadní, výroba pitné vody
voda základní podmínka života člověka, zvířat, rostlin –
složka výživy, prostředí pro život, průmyslová výroba,
domácnosti, doprava, nemocnice, služby, rekreace
vodárny, úpravny vod - usazování, filtrace, přidávání
chloru

koloběh vody, srážky

destilace – oddělování látek o různé teplotě varu –
výroba destilované vody, zpracování ropy, využívání
aroma - lampy při aromaterapii, po dešti – vůně, výroba
destilátů
voda – skupenství, teplota varu a tuhnutí

Učivo ŠVP

EGS – čistota vody
a vzduchu jako
základní problém
lidstva, význam
tropických pralesů a
zeleně, ozónová
díra, smog
OSV – osobní
zodpovědnost za
stav ovzduší a
čistoty vod
EV – Den Země
24.4.

EV – ochrana
odpadních vod
F – vlastnosti
plynných látek
F – hoření
EGS – akce Čistá
Bečva

OSV – ochrana
zdraví – nebezpečí
alkoholu, domácí
pálenice
OSV – ochrana
zdraví- lázně
Den vody 22.3.
P 9 – význam vody
jako složky potravy

MPV, PT
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Chemie 9. ročník

žák by měl

rozpoznat vybrané kovy a
nekovy a jejich možné
vlastnosti

znát nejobvyklejší chemické
prvky a jednoduché chemické
sloučeniny a jejich značky

Výstup RVP

žák dle svých možností

pomocí tabulky vyhledá nekovy, vyznačí si je
uvede příklady některých nekovů a vyhledá jejich
chemické značky
zhodnotí význam kyslíku pro dýchání organismů a
hoření
zhodnotí význam dusík pro růst rostlin a chemickou
výrobu
vyhledá význam vodíku při svařování, v potravinářství a
chemickém průmyslu
seznámí se s formami výskytu uhlíku
zná chlor jako dezinfekční prostředek k úpravě vody,
seznámí se s nebezpečím při jeho průmyslovém
zpracování a využívání
pozná síru jako žlutou, krystalickou, jedovatou látku

seznámí se s pojmy molekula, atom, atomové jádro
vyznačí si v periodické soustavě prvků ty, které již zná
z 8.roč. – O, H, N, vzácné plyny
v tabulce vyhledá prvek podle jeho chemické značky a
určí český název
v tabulce vyhledá český název prvku a určí chemickou
značku
na konkrétních příkladech si pomocí tabulky ověřuje, zda
se jedná o chemický prvek nebo sloučeninu
používá pojmy chemický prvek, chemická sloučenina
modeluje složení molekuly některých látek z atomů
tabulku používá v průběhu celého roku, postupně si do ní
vyznačuje prvky, se kterými se seznámil a prohlubuje si
rychlou orientaci v tabulce
pomocí tabulky odvodí chemické složení látky z daného
vzorce
v tabulce vyhledá kovové prvky a jejich chemické
značky
uvede příklady kovů a jejich slitin
za pomoci názorných ukázek popíše využití jednotlivých
kovů v běžné praxi
při jednoduchém pokusu si ověří některé vlastnosti kovů
ví, jak chránit kovy před korozí

Výstup ŠVP

EGS – chemické
značky prvků se
používají na celém
světě stejné

MPV, PT

kovy- železo, hliník, zinek, měď, olovo, cín, stříbro, zlato EV – výfukové
slitiny – mosaz, bronz, dural
plyny - olovo,
využití kovů
katalyzátory,
bezolovnatý benzín,
alternativní paliva
EV – význam sběrů
vlastnosti kovů – skupenství, barva, lesk, odolnost proti
starých kovů,
korozi, vodivost tepla a elektrického proudu, kujnost,
hospodářské ztráty
tažnost
vzniklé korozí
nekovy – prvky, které nemají vlastnosti kovů nebo mají
EV – likvidace
jen některé z nich
nebezpečných
odpadů - baterie
kyslík – značka, vlastnosti, význam
mobilních telefonů,
součástky z PC
(počítače)
dusík – značka, vlastnosti, význam
OSV – osobní
vodík – značka, vlastnosti, význam
zodpovědnost
uhlík – značka, vlastnosti, význam (formy výskytujednotlivce
tuha, koks, brilianty, živočišné uhlí)
z jedovatými a
chlor – značka, dezinfekce vody, jedovatá látka, výroba
škodlivými látkami
plastů, chladicí médium na zimním stadionu
EV – vliv činnosti
člověka na změny
síra – značka, jedovatá pevná látka
obsahu kyslíku a
ozonu v plynném
obalu Země

látky se dělí na chemické látky a směsi, chemické látky
se dělí na prvky a sloučeniny
chemický prvek – molekula vzniklá atomy stejného
prvku
modelování molekuly N, S, P, O
chemická sloučenina – molekula vzniklá atomy různých
prvků, modelování HCl, H2O, CO2

částicové složení látek: molekula, atom, atomové jádro
periodická soustava prvků ( dále jen tabulka)
vybrané názvy a značky chemických prvků (postupně
během roku)

Částicové složení látek a chemické prvky

Učivo ŠVP
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Chemie 9. ročník

žák by měl

popsat vlastnosti a použití
vybraných prakticky
využitelných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a znát vliv
těchto látek na životní prostředí

pojmenovat výchozí látky a
produkty nejjednodušších
chemických reakcí

Výstup RVP

žák dle svých možností

pomocí tabulky určí podle daného vzorce, které prvky
oxid obsahuje
vyhledá průmyslové využití oxidu uhličitého
ví, ve kterých médiích se může seznámit s množstvím
ozonu v ovzduší
ve skupině rozebírá vliv skleníkového efektu na globální
oteplování Země, příčiny, možné důsledky tohoto jevu
zdůrazní nebezpečí oxidu uhelnatého při nedokonalém
spalování
seznámí se s přítomností CO v tabákovém kouři
uvede do souvislosti obsah oxidu siřičitého v ovzduší se
vznikem kyselých dešťů
pochopí význam katalyzátorů aut při odstraňování vlivů
jedovatého oxidu dusičitého z ovzduší
rozdělí některé další oxidy podle skupenství, seznámí se
s jejich použitím v praxi

při vyhledávání praktických příkladů chemických reakcí
využívá poznatků z přírodopisu a fyziky - vznik kyslíku
při fotosyntéze, elektrolýza-suchý elektrický článek

pojmenuje výchozí látky některých jednoduchých
chemických reakcí
pochopí, že při chemické reakci vznikají z výchozích
látek látky jiné – produkty
odvodí jednoduché příklady chemických reakcí
z běžného života – hoření, tlení, koroze kovů, příprava
jídel a nápojů

Výstup ŠVP

oxid křemičitý, oxid vápenatý (stavební materiály,
výroba skla, pevné látky)

oxid dusičitý (jedovatý – katalyzátory aut)

oxid siřičitý (kyselé deště)

oxid uhelnatý (jedovatý)

oxid uhličitý (skleníkový efekt)

oxidy – obsah prvku O, další prvky podle tabulky

chemické reakce – neutralizace – vznik solí
slučování – z dvou nebo více jednoduchých
látek vzniká látka složitější
rozklad – ze složitější látky vznikají dvě nebo více
látek jednoduchých
zákon zachování hmotnosti a energie
sloučením vodíku a kyslíku vzniká voda
orientačně zápis jednoduché chemické rovnice
fotosyntéza – podmínka přítomnosti světla
oxidace- hoření, tlení, koroze kovů
neutralizace- první pomoc při poleptání kyselinami nebo
hydroxidy
elektrolýza - monočlánek, akumulátor, záporná a kladná
elektroda, elektrolyt
Anorganické sloučeniny

vnik nových látek - produktů

výchozí látky, jejich chemická přeměna

Chemické reakce

Učivo ŠVP

OSV – CO2 a
sycené nápoje,
ochrana zdraví
EV – katalyzátory
aut
P – červené
krvinky, rozvod
kyslíku
OSV – odpovědnost
za své zdraví-revize
plyn. spotřebičů
v domácnosti,
význam hromadné
dopravy – oxidy ve
výfukových
plynech, Den bez
aut, kamiony x
železniční přeprava
MDV – údaje o
znečištění a
množství ozonu
v ovzduší

F8 – zdroje
elektrické energie

P – výroba kyslíku
rostlinami, chlorofyl

Pv – kompostér,
příprava jídel

MPV, PT
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Chemie 9. ročník

žák by měl

zhodnotit užívání paliv jako
zdrojů energie

orientovat se na stupnici pH,
změřit pH roztoku
univerzálním indikátorovým
papírkem
poskytnout první pomoc při
zasažení pokožky kyselinou
nebo hydroxidem

Výstup RVP

žák dle svých možností

zhodnotí užívání zdrojů paliv z hlediska obnovitelnosti,
vlivu na životní prostředí i finanční nákladnosti, uvede
příklady z praxe

předvede první pomoc při zasažení pokožky kyselinou
předvede první pomoc při zasažení pokožky hydroxidem

změří pH roztoku pomocí univerzálního indikátoru
rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH
porovnáním s danou stupnicí

pomocí tabulky určí podle daného vzorce, které prvky
kyselina obsahuje
popíše vlastnosti a využití vybraných kyselin, zdůrazní
jejich nebezpečí pro zdraví a životní prostředí
popíše vznik kyselých dešťů podle nákresu, zhodnotí
jejich vliv na životní prostředí
pomocí lakmusu rozliší kyselinu od hydroxidu
pomocí tabulky určí podle daného vzorce, které prvky
hydroxid obsahuje
posoudí vliv hydroxidů jako součást odpadních látek na
životní prostředí
pomocí tabulky určí podle daného vzorce, které prvky
sůl obsahuje
rozliší, které látky z běžného života patří mezi soli
uvede příklady uplatnění solí v běžném životě – v
potravinářském průmyslu, v domácnosti
popíše vlastnosti, použití a význam chloridu sodného
rozliší hnojiva na přírodní a průmyslově vyráběná
uvede význam hnojiv pro výživu rostlin
posoudí odlišný vliv přírodních a průmyslových hnojiv
na životní prostředí
popíše přípravu stavebních pojiv z vlastní praxe, uvede
jejich použití ve stavebnictví, v běžném životě
zná výchozí suroviny pro výrobu keramiky, seznámí se
s různými druhy keramiky a jejím použití v denní praxi
popíše vlastní zkušenosti s výrobou nebo s používáním
keramiky

Výstup ŠVP

obnovitelné a neobnovitelné zdroje

první pomoc při zasažení pokožky hydroxidem nebo
kyselinou – zdůraznění neutralizace (vznik soli,
spláchnutí)
Organické sloučeniny

pH, indikátory pH – lékařství, zemědělství, kosmetika…

keramika – střep
hrubá – cihly, střešní tašky, drenáž, květináče
obyčejná – potrubí, obkladačky, dlaždice
jemná – talíře, umývadla, kachlíky, lab.nádobí, izolátory
porcelán

vápenná malta, sádra, beton

chlorid sodný NaCl – kuchyňská sůl
průmyslová hnojiva

prací prášky a jejich vliv na životní prostředí, bělící
činidla
soli, jejich vznik - neutralizace – vyvodit při nácviku
první pomoci
uhličitan sodný, uhličitan vápenatý, síran měďnatý

lakmus se zbarví v kyselině červeně, v hydroxidu modře
hydroxidy (zásady)

kyselina sírová H2SO4, HCl chlorovodíková, HNO3
dusičná, využití v průmyslové výrobě, žíraviny
kyselé deště

kyseliny –obsah prvku H, další prvky dle tabulky

Učivo ŠVP

EV – nebezpečí při
přepravě a výrobě
kyselin, hydroxidů
EV – kyselé deště –
životní prostředí,
opatření na snížení
vlivů, smog
OSV – osobní
zodpovědnost
jednotlivce – prací a
čistící prostředky a
odpadní vody
OSV – osobní
odpovědnost
jedince za zdraví
(NaCl - hypertenze)
EV-solení silnic
MDV –
problematika
údržby silnic, solení
vozovek,
bezpečnost v
médiích
EV – nebezpečí
nadměrného hnojení
(stav plodin,
ohrožení zdrojů
pitné vody,
poškození půdy…)
F – izolátory
P – překyselení
žaludu, složení
stravy
P, Z – druhy půd
P – první pomoc

MPV, PT

167

Chemie 9. ročník

žák by měl

uvést příklady bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů v potravě
z hlediska obecně uznávaných
zásad správné výživy

znát příklady produktů
průmyslového zpracování ropy

Výstup RVP

žák dle svých možností

sacharidy– glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob

tuky – rostlinné (slunečnicová, olivový olej), živočišné –
máslo, sádlo, lůj, rybí olej), pokrmové tuky - syntetické
bílkoviny
vitamíny a minerální látky
potraviny, složky výživy, zásady zdravé výživy
chemické konzervanty – E na obalech potravin

rozliší tuky, bílkoviny, sacharidy a vitamíny
uvede příklady zdrojů těchto látek pro člověka
posoudí různé potraviny z hlediska obecně uznávaných
zásad zdravé výživy

fotosyntéza (teplo, světlo, chlorofyl barvivo v zelených
částech rostlin), výchozí látky (oxid uhličitý a voda) a
produkty (hroznový cukr a kyslík), význam fotosyntézy
pro život na Zemi

výroba piva, destilace

uhlovodíky, alkoholy, ethanol, methanol

PET, PAD, PES, PVC…

syntetická vlákna (umělá textilní vlákna)

plasty v odpadovém hospodářství, recyklace

ropa a její průmyslové zpracování, příklady produktů
(destilační kolona)
zásahy hasičů při úniku ropy a jejích produktů při
haváriích, ekologické důsledky havárií
plasty

Učivo ŠVP

orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a
fotosyntézy
uvede podmínky, za kterých probíhá fotosyntéza a její
význam pro život na Zemi

vyhledá v tabulce značku uhlíku jako prvku obsaženém
v organických látkách
na příkladech z praxe se seznámí s alkoholovým
kvašením
rozebere důsledky častého požívání alkoholu pro zdraví
jedince, jeho vliv na rodinu, společenské souvislosti
orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a
fotosyntézy
uvede podmínky, za kterých probíhá fotosyntéza a její
význam pro život na Zemi

vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy
uvede nebezpečí havárií při přepravě a používání ropy a
ropných produktů
rozliší plasty od dalších látek, uvede příklady jejich
vlastností a využití v praxi
posoudí vliv plastů na životní prostředí, uvede příklady
třídění plastů ve škole, doma
rozliší přírodní a syntetická vlákna, seznámí se
s výhodami a nevýhodami jejich používání
vyhledává na výrobcích běžně užívané zkratky plastů

Výstup ŠVP

Z – těžba ropy, uhlí,
plynu
P-ochrana přírody
EV – spalování
uhlí-kyselé deště,
význam
obnovitelných
zdrojů energie
EV – ropné havárie
a důsledky pro
přírodu
OSV –
zodpovědnost při
práci s ropnými
produkty
EV – plasty
v odpadech,
význam recyklace
EGS – likvidace
plastů jako globální
problém lidstva
OSV – osobní
odpovědnost za
nakládání s odpady
OSV – poškozování
zdraví alkoholem
Ov – důsledky
alkoholismu pro
rodinu
Ch 8 – destilace
P9 – „cukrovka“,
příčiny nemoci,
léčba, prevence
OSV – zdravá
výživa sebepoznání,
obezita, anorexie,
bulimie
EV – nebezpečí
chemických barviv
a konzervantů nádorová
onemocnění

MPV, PT
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Chemie 9. ročník

zhodnotit využívání různých
látek v praxi vzhledem
k životnímu prostředí a zdraví
člověka

zachází bezpečně s běžnými chemickými látkami
používanými v domácnosti
rozpozná označení toxických, hořlavých a výbušných
látek
uvede zásady bezpečné práce s běžně prodávanými
hořlavinami a výbušninami
zná způsoby hašení požárů, typy a užití hasicích
přístrojů, hasební prostředky, číslo na hasiče
poskytne první pomoc při popáleninách
zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie s únikem
nebezpečných látek
uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a
rizika, která přináší jejich užívání
charakterizuje jednotlivé poznané chemické látky
z hlediska jejich vlivu na zdraví člověka a životní
prostředí

žák dle svých možností

znát zásady bezpečnosti při
práci s chemickými látkami

Výstup ŠVP

uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro
chemickou výrobu a zhodnotí je z hlediska udržitelného
rozvoje
zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace
odpadů

žák by měl

vědět o využívání prvotních a
druhotných surovin

Výstup RVP

chemické látky – hořlaviny, oxidy, kyseliny, hydroxidy,
soli, paliva, hnojiva, plasty…

postup při vzniku požáru, přivolání hasičů, likvidace
požárů
první pomoc při popáleninách
zásady chování při úniku nebezpečných látek,
improvizovaná ochrana
léčiva, drogy, potraviny

VDO – jednání
v krizových
situacích
Ov – mimořádné
situace a jejich
řešení
P, Ov – zneužívání
léčiv, drog
EV – ochrana
životního prostředí,
šetrná manipulace s
chemikáliemi

OSV – osobní
zodpovědnost při
práci s chemickými
látkami

EV – znečištění
odpadních vod
saponáty

mycí a čisticí prostředky, lepidla, barvy, laky, ředidla….
toxické látky, hořlaviny, výbušniny

EGS – znečištění
životního prostředí
jako globální
problém lidstva

MPV, PT

chemický průmysl v ČR a jeho výrobky, prvotní a
druhotné suroviny, význam druhotných surovin pro
udržitelný rozvoj Země
recyklace z hlediska ekonomického a ekologického

Chemie a společnost

Učivo ŠVP

5.6.3 Přírodopis

PŘÍRODOPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:
Vyučuje se ve 6., 7., 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět. V 6. a 9. ročníku jednu
hodinu týdně, v 7. a 8. ročníku dvě hodiny týdně. Přírodopis je součástí vzdělávacího oboru
Člověk a příroda.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu. Sledování a
pozorování lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace soutěží,
exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo uvedená
místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu přírodopis:
-

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu živou a neživou
umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí
na sebe a ovlivňují se
učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
vede k chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností
seznamuje žáka se stavbou živých organismů

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pokusů, přírodnin, pracovních listů, učebnic, odborné
literatury, výukových programů)
přírodovědné vycházky s pozorováním
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
EV -

základní podmínky života – vzduch, půda, voda, hospodaření s přírodními zdroji;
ekosystém moře; neobnovitelné zdroje energie; zemědělství a životní prostředíekosystém pole, ekologické zemědělství, lidské aktivity a změny v krajině; les-les
v našem prostředí, význam lesa

OSV - výchova k zodpovědnosti, organizace vlastního času, cvičení smyslového vnímání,
rozvoj schopnosti poznání, psychohygiena, hledání pomoci při potížích
EGS -

mezinárodní smlouvy o ochraně životního prostředí
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Kompetence:
V předmětu přírodopis budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• používat vhodné učební pomůcky a odbornou literaturu
• využívat informace z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení
• zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů, názorných pomůcek, obrazů
apod.
• získané znalosti propojit s životem
• získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky
svého pozorování
Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení
• zvolit si k danému tématu problematiku, která je zajímá
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, s pomocí učitele
vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
• používat správné terminologie
• vytvářet si příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu (metoda diskuse,
rozhovor, apod.)
• prezentovat výsledky práce skupiny
• klást k tématu otázky, o tématu diskutovat
• pracovat ve třídě v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a zachycovat je ve vlastních projevech a názorech
• vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě žák hodnotí vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních
• zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele
• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých
Kompetence občanské
• budovat u sebe ohleduplný vztah k přírodě
• respektovat dodržování pravidel slušného chování
• zažít úspěch
• dodržovat pravidla v silničním provozu, předcházet různým nebezpečím, chránit si své
zdraví a bezpečně se chovat za mimořádných událostí
• užívat v hojné míře metod napodobování, působení vzorů a příkladů
170

•

chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých

Kompetence pracovní
• snažit se dokončit práci v dohodnutém čase a kvalitě
• získat prostor k výrobě pomůcek, souborů přírodnin, plánků
• bezpečnému užití materiálů, nástrojů a vybavení
• smysluplně využívat moderní informační technologie
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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žák by měl

vědět o vlivu virů a bakterií
v přírodě a na člověka

znát základní funkce hlavních
orgánů a orgánových soustav
rostlin i živočichů

rozpoznat rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy

orientovat se v přehledu vývoje
organismů a rozlišit základní
podmínky a projevy života
poznat význam rostlin a
živočichů v přírodě i pro
člověka

získat základní vědomosti o
přírodě a přírodních dějích

Výstup RVP

Přírodopis 6. ročník

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

dědičnost

na jednoduchých příkladech pochopí podstatu dědičnosti
a způsob přenosu dědičných informací

na základě práce s mikroskopem a pozorování provede
jednoduchý nákres

seznámí se s příklady významu i nebezpečí kvasinek pro
život člověka
na základě pokusu se seznámí s plísní hlavičkovou

uvede na příkladech z běžného života význam i
nebezpečí virů a bakterií

stavba těla

plíseň hlavičková

kvasinky

Houby bez plodnic

Biologie hub

vliv na život člověka

Viry a bakterie

rozmnožování organismů

pochopí základní způsoby rozmnožování organismů

seznámí se s příklady dědičnosti v praktickém životě

pletiva, tkáně, orgány a orgánové soustavy

Orgány a orgánové soustavy

jednobuněčnost a mnohobuněčnost

buňka rostlinná a živočišná

Složení a struktura živých soustav

význam rostlin a živočichů

projevy a podmínky života
vztah živé a neživé přírody

přírodní děje

přírodniny živé a neživé

vznik života na Zemi

Příroda a přírodniny

Obecná biologie a genetika

seznámí se s pojmy pletiva, tkáně, orgány orgánové
soustavy

provede jednoduchý nákres buněk a popíše jejich části,
pozoruje podle nákresu jejich odlišnosti
uvede zástupce jednobuněčných a mnohobuněčných
organismů a vysvětlí rozdíl mezi nimi

pochopí jednoduchý vědecký názor vzniku života na
Zemi, uvede i jiný názor vzniku života na Zemi
rozliší přírodninu živou a neživou a roztřídí jejich
zástupce
na praktických příkladech uvede základní přírodní děje
charakteristické pro neživou přírodu
popíše základní projevy a podmínky života
uvede a nakreslí jednoduché příklady závislosti přírody
živé a neživé
na praktických příkladech zhodnotí závislost a přímou
souvislost člověk – rostlina - živočich

Výstup ŠVP

cvičení vnímání

OSV –

EV – geneticky
upravené potraviny,
léčba
vrozených vad

EV – základní
podmínky života voda, vzduch, půda

Z – planeta Země

MPV, PT
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žák by měl

rozlišit jednotlivé skupiny
živočichů a znát hlavní
zástupce

poznat lišejníky

rozlišit základní systematické
skupiny rostlin a znát jejich
zástupce

rozpoznat naše nejznámější
houby podle podle
charakteristických znaků

Výstup RVP

Přírodopis 6. ročník

žák dle svých možností

stavba těla hub

první pomoc při otravě

sběr, konzumace hub

porovná a popíše vybrané druhy podle jejich
charakteristických znaků
pojmenuje první příznaky otravy houbami

z praxe uvede základní zásady při sběru hub

zástupci jednotlivých skupin

rozdíly u jednotlivých skupin živočichů

rozlišuje základní skupiny živočichů a vyhledá jejich
zástupce pomocí knih, atlasů

seznámí se se základními rozdíly u jednotlivých
živočichů

Třídění živočichů

Biologie živočichů

rozmnožování
životní prostředí
význam mechorostů a kapraďorostů

vysvětlí význam mechorostů a kapraďorostů v přírodě

hlavní zástupci

popíše způsob rozmnožování mechorostů a kapraďorostů

Vyšší rostliny – mechorosty a kapraďorosty

výskyt a význam

Lišejníky

význam řas

hlavní zástupci

rozdělí vybrané zástupce na mechorosty a kapraďorosty

pokusem ověří tvrzení o lišejníku jako indikátoru čistoty

pozná základní druhy lišejníků

rozliší hlavní zástupce řas a uvede prostředí ve kterém
žijí
vysvětlí význam řas v přírodě i pro člověka

rozdíly mezi rostlinami nižšími a vyššími

popíše základní rozdíly mezi nižšími a vyššími
rostlinami

Rostliny nižší – řasy

zástupci jednotlivých skupin

rozlišuje základní skupiny rostlin a vyhledá jejich
zástupce pomocí atlasu

Rostliny vyšší a nižší – třídění

Biologie rostlin

práce s atlasem

Houby s plodnicemi

užitečná a škodlivá plíseň

Učivo ŠVP

vyhledá a z praxe popíše naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby

z praxe uvede příklady škodlivé a užitečné plísně

Výstup ŠVP

rozvoj schopnosti
poznání - dovednost
pro učení

OSV –

EV – neobnovitelný
zdroj energie uhlí

EV – čistota vzduchu

Z – Země, tundra

EV – ekosystém moře

MPV, PT
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Výstup RVP

Přírodopis 6. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

seznamuje se se základními poznatky života žahavců
provede jednoduchý nákres těla žahavce a podle obrázku
rozlišuje jednotlivé skupiny

při pokusech a pozorováním se seznámí s životním
prostředím prvoků a pozná jejich zástupce
provede jednoduchý nákres těla prvoka a podle obrázku
rozlišuje jednotlivé skupiny

Výstup ŠVP

život žahavců
rozdíly u jednotlivých skupin žahavců

Žahavci

rozdíly u jednotlivých skupin prvoků

práce s mikroskopem – prvoci

Učivo ŠVP
Prvoci

MPV, PT
OSV –
rozvoj smyslového
vnímání
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žák by měl

jmenuje hlavní zástupce jednotlivých druhů
hospodářských rostlin

znát význam hospodářsky
důležitých rostlin a způsob
jejich pěstování

seznámí se s druhy jedovatých rostlin našeho regionu

vysvětlí význam léčivých rostlin pro člověka, seznámí se
s pojmem homeopatie

uvede zástupce charakteristické pro náš region a seznámí
se se způsobem jejich pěstování

z praxe popíše různá životní prostředí rostlin a jejich
přizpůsobení tomuto prostředí

podle charakteristických znaků a s pomocí atlasu
porovná a rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných
rostlin
podle charakteristických znaků a s pomocí atlasu
porovnává a rozlišuje hlavní zástupce krytosemenných
rostlin
pozná význam lesa a způsoby jeho ochrany

do nákresu doplní základní postup při rozmnožování
rostlin

vyhodnotí význam rostlin pro člověka a živočichy

získá představu o základních fyziologických procesech
rostlin

Jedovaté rostliny

Léčivé rostliny

Hospodářsky významné rostliny

Životní prostředí rostlin

ekosystém les

rostliny krytosemenné – listnaté stromy

rostliny nahosemenné – jehličnany

Rostliny semenné

fotosyntéza, rozmnožování, růst

Základní fyziologické procesy rostlin

květ

rozpozná a popíše základní druhy květů

Stavba, tvar, funkce rostlinného těla

Biologie rostlin

Učivo ŠVP

stavba těla rostlin
plod
semena
kořen
list

žák dle svých možností

na základě pozorování rozpozná jednotlivé části těla
charakterizuje jednotlivé části plodů
při pokusu objasní základní podmínky klíčivosti semen
pochopí význam kořene pro rostlinu
na základě srovnání rozliší základní druhy listů

Výstup ŠVP

popsat přizpůsobení některých
rostlin podmínkám prostředí

vědět o základních rostlinných
fyziologických procesech a
jejich využití

porovnat vnější a vnitřní stavbu
rostlinného těla a znát funkce
jednotlivých částí těla rostlin

Výstup RVP

Přírodopis 7. ročník

EV – ekosystém
pole

EV – ekosystémy

EV – ekosystém les
Z – deštný prales,
Amazonie

OSV – rozvoj
schopností poznání

MPV, PT
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Výstup RVP

Přírodopis 7. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

regenerace, obojetník
životní prostředí a způsob života ploštěnců

cizopasníci vnitřní

hygiena, ochrana zdraví

rozliší a pojmenuje zástupce vnitřních cizopasníků

objasní základní hygienické zásady v boji proti
cizopasníkům

dokáže doplnit do nákresu části těla korýšů a popsat
jejich funkce
popíše a význam a způsob života pavouků, vyhledá
v odborné literatuře hlavní zástupce

způsob života

stavba těla, funkce

Bezobratlí – členovci – korýši

způsob života

stavba těla,funkce

Bezobratlí – členovci – pavouci

životní prostředí

popíše význam kroužkovců v přírodě

dokáže doplnit do nákresu části těla pavouků a popsat
jejich funkce
popíše a význam a způsob života pavouků, vyhledá
v odborné literatuře hlavní zástupce

stavba těla

Bezobratlí – kroužkovci

stavba těla

plži, mlži, hlavonožci

charakteristika jednotlivých skupin

doplní do nákresu hlavní části těla kroužkovce

seznámí se s životním prostředím, způsobem života
měkkýšů
do nákresu doplní názvy jednotlivých částí těla plže a
mlže

podle charakteristických znaků rozlišuje plže, mlže,
hlavonožce
rozeznává zástupce jednotlivých skupin

cizopasníci vnější

rozliší a pojmenuje zástupce vnějších cizopasníků

Bezobratlí – měkkýši

cizopasníci vnitřní a vnější

rozlišuje vnitřní a vnější cizopasníky

Bezobratlí – cizopasníci

stavba těla ploštěnců

pochopí na příkladu pojmy regenerace, obojetník
pozná a dovede v testu přiřadit charakteristické znaky
životního prostředí a života ploštěnců

Bezobratlí – ploštěnci

Biologie živočichů

Chráněné rostliny

Učivo ŠVP

dovede popsat obrázek ploštěnce

pozná některé druhy chráněných rostlin našeho regionu

Výstup ŠVP

biologických druhů,
moře

ochrana

EV – základní
podmínka života
voda její ohrožení

OSV psychohygiena,
hledání pomoci při
potížích

MPV, PT
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Výstup RVP

Přírodopis 7. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

zhodnotí pozitivní a negativní význam včely medonosné
pro člověka a životní prostředí

dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový
příklad společenstva hmyzu
popíše strukturu společenstva

z vlastní zkušenosti uvede nejznámější druhy
charakteristické pro toto životní prostředí
zhodnotí negativní význam jednotlivých zástupců pro
člověka

z vlastní zkušenosti uvede nejznámější druhy
charakteristické pro toto životní prostředí
zhodnotí pozitivní a negativní význam jednotlivých
zástupců pro člověka a životní prostředí

z vlastní zkušenosti uvede nejznámější druhy
charakteristické pro toto životní prostředí
zhodnotí pozitivní a negativní význam jednotlivých
zástupců pro člověka a životní prostředí

z vlastní zkušenosti uvede nejznámější druhy
charakteristické pro toto životní prostředí
zhodnotí pozitivní a negativní význam jednotlivých
zástupců pro člověka a životní prostředí

z vlastní zkušenosti uvede nejznámější druhy
charakteristické pro toto životní prostředí
zhodnotí pozitivní a negativní význam jednotlivých
zástupců pro člověka a životní prostředí

na základě srovnání rozdělí hmyz do základních skupin

Výstup ŠVP
charakteristika skupiny

způsob života

živočišné společenstvo

stavba těla

Živočišná společenstva

způsob života

zástupci

Hmyz žijící v domácnosti

způsob života

zástupci

Hmyz žijící ve vodě a u vody

způsob života

zástupci

Hmyz žijící v lese

způsob života

zástupci

Hmyz žijící v zahradách a sadech

způsob života

zástupci

Hmyz žijící na poli a v půdě

Hmyz

Učivo ŠVP

EV – voda ochrana
biologických
druhů

EV – les, les
v našem prostředí,
význam lesa

EV – zemědělství a
životní prostředí,
ekosystém pole

MPV, PT
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využívat zkušeností s chovem
vybraných domácích živočichů
k zajišťování jejich životních
podmínek

odvodit na základě vlastního
pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě,
objasnit jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
porovnat vnější a vnitřní stavbu
živočichů a vysvětlit funkce
jednotlivých orgánů

žák by měl

Přírodopis 8. ročník

Výstup RVP

žák dle svých možností

rozdělení plazů, zástupci jednotlivých skupin

pozná vybrané druhy plazů a dokáže je zařadit do skupin

rozdělení ptáků, zástupci jednotlivých skupin

pozná i pomocí atlasu vybrané zástupce a dokáže je
rozdělit do jednotlivých skupin podle charakteristických
znaků

z praxe uvede tradiční druhy domácích zvířat,
charakteristické pro náš region
posoudí význam chovu zvířat pro člověka

rozdělení savců, zástupci jednotlivých skupin

pozná i pomocí atlasu vybrané zástupce savců,
rozdělí savce do jednotlivých skupin podle
charakteristických znaků; vysvětlí jejich přizpůsobení
životnímu prostředí (kytovci, hmyzožravci,letouni…)

hospodářsky významné druhy zvířat v regionu

Obratlovci - domácí zvířata

stavba těla savců

do nákresu doplní části těla savců a popíše jejich funkci

Obratlovci - savci

stavba těla ptáků

do nákresu doplní části těla ptáků a popíše jejich funkci

Obratlovci - ptáci

stavba těla plazů

Obratlovci - plazi

rozmnožování obojživelníků

druhy obojživelníků

stavba těla obojživelníků

rozmnožování ryb
Obratlovci - obojživelníci

význam ryb

druhy ryb

stavba těla ryb

Obratlovci - ryby

Biologie živočichů

Učivo ŠVP

do nákresu doplní části těla plazů a popíše jejich funkci

do nákresu doplní části těla obojživelníků a popíše jejich
funkci
rozlišuje hlavní zástupce obojživelníků
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí
dovede ve správném pořadí určit jednotlivá stádia vývoje
obojživelníků

posoudí postavení ryb v potravním řetězci a význam ryb
v potravě člověka
pochopí způsob rozmnožování ryb

dokáže do nákresu doplnit části těla ryb a popsat jejich
funkci
poznává i za pomoci atlasu nejznámější zástupce
sladkovodních a mořských ryb

Výstup ŠVP

OSV – organizace volného
času, výchova
k odpovědnosti

EGS – ohrožené druhy,
nezákonný lov

EV – ochrana
biologických druhů

EV – lidské aktivity a
změny v krajině
(negativní)

Z, D – rybníkářství v
Čechách

EGS – mezinárodní
smlouvy
EV – vodní zdroje,moře

MPV, PT
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znát zásady poskytování
předlékařské první pomoci při
poranění

popsat stavbu orgánů a
orgánových soustav lidského
těla a jejich funkce
rozlišovat příčiny, případně
příznaky běžných nemocí a
uplatňovat zásady prevence
jejich léčby

vědět o významu živočichů
v přírodě i pro člověka a
uplatňovat zásady bezpečného
chování ve styku s živočichy

žák by měl

Přírodopis 8. ročník

Výstup RVP

krevní oběh
poruchy krevního oběhu,zástava srdce

dokáže zjednodušeně popsat krevní oběh

při demonstraci se seznámí se zásadami první pomoci při
náhlých poruchách krevního oběhu a krvácení

stavba a činnost trávicí soustavy

nemoci trávicí soustavy

seznámí se s nejběžnějšími příčinami onemocnění trávicí
soustavy a uvede příklady prevence

Orgány a orgánové soustavy - soustava trávicí

zástava dechu

onemocnění dýchacích cest

stavba a činnost dýchací soustavy

do nákresu doplní jednotlivé části trávicí soustavy a
jednoduše vysvětlí jejich funkci

seznámí se s jednotlivými částmi dýchací soustavy a
jejich funkcemi
z praxe popíše nejběžnější onemocnění dýchacích cest a
uvede příklady možné prevence
nacvičuje první pomoc při zástavě dechu

stavba a činnost srdce

pomocí modelu popíše stavbu srdce

Orgány a orgánové soustavy - soustava dýchací

krev

Orgány a orgánové soustavy - soustava oběhová

druhy svalů
svalstvo kostry
činnost svalstva

Orgány a orgánové soustavy - soustava pohybová

kosti, jejich rozdělení
spojení kostí
kostra
poranění a poškození kostí, první pomoc

pozná složení a funkce jednotlivých částí krve

charakterizuje základní druhy svalů v těle
dovede doplnit do nákresu základní názvy svalů těla
získá představu o způsobu činnosti svalu a způsobu, jak
tělo získává a přeměňuje energii

rozpozná základní skupiny kostí v lidském těle
získá představu o spojení kostí v těle
dovede pojmenovat základní kosti kostry
pozná běžná poškození a poranění kostí
seznámí se zásadami první pomoci při poranění kostí

Orgány a orgánové soustavy - soustava opěrná

Biologie člověka

projevy chování živočichů

na příkladech uvede zásady bezpečného zacházení se
zvířaty

Význam živočichů pro člověka, projevy jejich chování

Učivo ŠVP
kriticky ohrožené druhy

žák dle svých možností

seznámí se s vybranými skupinami kriticky ohrožených
zvířat, posoudí možnosti jejich ochrany a uvede příklady
jejich ochrany ze stran skupin i jednotlivců

Výstup ŠVP

EGS – hladomor,
problémy, zemí třetího
světa
VkZ – zdravý způsob
života

EV – znečistěné prostředí,
exhalace
MDV – předpověď stavu
ovzduší

Tv – význam posilování,
udržování kondice
OSV – sebeorganizace organizace vlastního času sport

EGS – ochrana
živočišných druhů,
mezinárodní smlouvy,
ekologická sdružení

MPV, PT
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popsat vznik a vývin jedince

žák by měl

Přírodopis 8. ročník

Výstup RVP

žák dle svých možností

nemoci vylučovací soustavy

seznámí se s nejběžnějšími příčinami onemocnění
vylučovací soustavy a uvědomuje si význam prevence

objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do
stáří

rozeznává jednotlivé etapy vývoje člověka

zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob, uvědomuje si
důležitost prevence

pozná jednotlivé části pohlavní soustavy, odliší mužské a
ženské pohlavní orgány
vysvětlí způsob početí jedince

popíše stavbu a funkci chuťového, zrakového,
sluchového, čichového a hmatového ústrojí
rozeznává běžné příčiny onemocnění vybraných
smyslových ústrojí
zná zásady první pomoci při poraněních
seznámí se s pomůckami zrakově a sluchově postižených

poznává příčiny nemocí nervové soustavy, jejich
prevenci

seznámí se s nejdůležitějšími hormony lidského těla
pozná jejich vliv na řízení lidského organismu
doplní do nákresu části nervové soustavy

kožní onemocnění, první pomoc

pozná běžná poranění kožní soustavy
zná způsoby ošetření při poraněních kůže
vysvětlí význam osobní hygieny (péče o kůži)

etapy vývoje jedince

Vývoj jedince

nemoci

rozmnožování

stavba

Orgány a orgánové soustavy - soustava pohlavní

onemocnění a poranění smyslového ústrojí (zrak,
sluch)

stavba a funkce

Orgány a orgánové soustavy - soustava smyslová

onemocnění nervové soustavy

nervová soustava

žlázy s vnitřní sekrecí

Orgány a orgánové soustavy - soustava řídící

stavba

doplní do nákresu jednotlivé části kožní soustavy

Orgány a orgánové soustavy - soustava kožní

stavba

Orgány a orgánové soustavy - soustava vylučovací

správná výživa

Učivo ŠVP

pomocí modelu popíše stavbu vylučovací soustavy

z praxe popíše zásady správné výživy a uvede vhodné
složení naší stravy

Výstup ŠVP

EGS – pandemie AIDS
VkZ – péče o zdraví

VkZ – změny v životě
člověka

OSV – psychohygiena,
předcházení stresu

EV – ochrana vodních
toků, voda jako základ
pitného režimu

Ch – cukry, tuky,
bílkoviny

MPV, PT
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charakterizovat hlavní etapy
vývoje člověka

vědět o významu a vlivu
podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi

hospodářský význam

z praxe uvede příklady závislosti hospodářských plodin
na složení půdy
uvede příklady pozitivních a negativních vlivů činnosti
člověka na půdní fond

popíše charakteristické znaky jednotlivých období
vývoje Země
přiřadí zástupce organismů k jednotlivým obdobím
vývoje Země
seznámí se s jednotlivými etapami vývoje člověka
charakterizuje znaky člověka a jeho života v jednotlivých
obdobích

činnost člověka

uvede příklady negativní činnosti člověka a její vliv na
počasí a podnebí

vývoj člověka

rozšíření a vývoj organismů

období vývoje Země

Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi

přírodní katastrofy

Podnebí a počasí

potvrdí na základě zkušeností přímou závislost podnebí a
počasí na život na Zemi

EGS – varovný
systém mezi
zeměmi

základní podmínka
života

vznik

objasní podstatu jejich vzniku

ochrana půdy

EV – ekologické
zemědělství
EV – půda jako

počasí, přírodní
katastrofy
Z – vznik pohoří,
pohoří ČR

MDV – předpověď

Ch – značky prvků

F – Země, planety,
pohyby těles

Z – planeta Země

MPV, PT

typy a druhy půd

Půda

důsledky působení

příklady

Vnitřní a vnější geologické děje

nerosty
horniny
využití

Horniny a nerosty

stavba země

Sluneční soustava

Země naše planeta

Neživá příroda

Biologie člověka - opakování

Učivo ŠVP

rozlišuje hlavní půdní typy a druhy v přírodě

uvede konkrétní příklady vnějších a vnitřních
geologických jevů
seznámí se s důsledky působení vnitřních a vnějších
geologických dějů

rozlišit důsledky vnitřních a
vnějších geologických jevů

rozeznat některé druhy půd a
objasnit jejich vznik

dokáže s pomocí atlasu poznat vybrané druhy nerostů
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné
vyhodnotí praktický význam jednotlivých zástupců

žák dle svých možností

poznat podle
charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny

Výstup ŠVP

popsat jednotlivé vrstvy Země

žák by měl

seznámí se s postavením naší planety ve Sluneční
soustavě a teorií vzniku Země
dokáže rozlišit jednotlivé vrstvy zemského tělesa

Výstup RVP

Přírodopis 9. ročník

182
náš region
zdroje energie

z praxe uvede konkrétní příklady pozitivní a negativní
činnosti člověka na kvalitu půdy, vody a vzduchu

sleduje aktuální stav životního prostředí regionu

rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie,
uvědomuje si význam třídění odpadu
zjišťuje a porovnává časové odlišnosti rozpadu
některých materiálů

popsat změny v přírodě
vyvolané člověkem a objasnit
jejich důsledky

popsat kladný a záporný vliv
člověka na životní prostředí

využívat metody poznávání
přírody osvojované v
přírodopisu
dodržovat základní pravidla
bezpečného chování při
poznávání přírody

potravní řetězce a rovnováha v přírodě

uvede jednoduché příklady potravních řetězců, vysvětlí
důsledky oslabení jednoho článku řetězce

vysvětlit podstatu
jednoduchých potravních
řetězců v různých
ekosystémech

poznávání přírody

bezpečné chování

má osvojené metody šetrného poznávání přírody
získané poznatky využívá při zkoumání přírody

dodržuje zásady bezpečnosti při poznávání přírody

Praktické poznávání přírody

poločas rozpadu odpadků

činnost člověka-půda, voda, vzduch

Člověk a životní prostředí

populace, společenstva, ekosystémy

Základy ekologie
Ekosystém
ekosystémy les, louka, potok…

Učivo ŠVP

seznámí se s jednoduchými příklady populací,
společenstev (biomů) a ekosystémů
objasní základní princip života v některém ekosystému

žák dle svých možností

rozlišit populace, společenstva,
ekosystémy a objasnit základní
princip některého ekosystému

Výstup ŠVP

dovede vysvětlit pojem ekosystém
vybere charakteristické zástupce z živočišné a rostlinné
říše pro dané ekosystémy (louka, les, potok….)
na příkladech vysvětlí pojmy symbióza a parazitismus

žák by měl

uvést příklady výskytu
organismů v určitém prostředí
a vztahy mezi nimi

Výstup RVP

Přírodopis 9. ročník

EGS – spolupráce
v otázkách ochrany
životního prostředí,
mezinárodní
smlouvy na ochranu
ŽP, organizace
GREENPEACE,
DUHA

MPV, PT

5.6.4 Zeměpis

ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se ve 6.až 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně. Zeměpis
je součástí vzdělávacího oboru Člověk a příroda.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu. Sledování a
měření lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace soutěží,
exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo uvedená
místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu zeměpis:
-

směřuje k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí
umožňuje žákům aplikovat geografické poznatky v praktickém životě
přispívá k rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako
nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
vede k respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany
životního prostředí

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pracovních listů, učebnic, odborné literatury, map,
výukových programů)
zeměpisné vycházky s pozorováním a měřením
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, jednání s lidmi jednotlivých národů, vlastní
názor, národnostní menšiny, rasismus, xenofobie, osobní zodpovědnost za jednání
v okolním prostředí
MDV - snímky z kosmu, sběr a třídění údajů, regionální noviny, kritické vyhodnocování
informací
EV -

vliv člověka na utváření krajiny, klimatické změny, kvalita ovzduší, podmínky pro
život, těžba a průmysl a jejich vliv na přírodu, význam obnovitelných zdrojů pro
přírodu, ochrana přírody a kulturních památek, přístup k přírodě jako přírodnímu
dědictví, mezinárodní ekologické organizace
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EGS -

oteplování, mezinárodní výzkum a spolupráce, objevujeme Evropu, migrační politika
EU, postavení hospodářství ČR v rámci EU, cestovní ruch, mezinárodní organizace,
styl života v evropských rodinách, mezinárodní smlouvy

MKV - etnický původ, kulturní tradice, zvyky,náboženství, odlišné vnímání světa,
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, rozmanitost etnik,
politické a sociální konflikty
VDO - respektování kulturních a etnických odlišností, volební systémy zemí

Kompetence:
V předmětu zeměpis budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• používat vhodné učební pomůcky a odbornou literaturu
• využívat informace z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení
• zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů,názorných pomůcek,obrazů apod.
• získané znalosti propojit s životem
• využívat vlastní zkušenosti a poznatky z jiných předmětů
Kompetence k řešení problémů
• objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení
• zvolit si k danému tématu problematiku, která ho zajímá
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, s pomocí učitele
vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
• používat správné terminologie
• vytvářet si příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu (metoda diskuse,
rozhovor apod.)
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny
• klást k tématu otázky, o tématu diskutovat
• pracovat ve třídě v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a zachycovat je ve vlastních projevech a názorech
• vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve
skupinách, pravidla dodržovat
• podílet se na vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci
nebo práci celé skupiny
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
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•
•
•
•

při práci ve dvojicích a skupinách formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého,
respektovat názor druhého i v případě, že je odlišný
zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru zodpovědnosti
prezentovat výsledky práce skupiny
řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
Kompetence pracovní
• snažit se dokončit práci v dohodnutém čase a kvalitě
• získat prostor k výrobě pomůcek, souborů přírodnin, plánků
• bezpečnému užití materiálů, nástrojů a vybavení
• smysluplně využívat moderní informační technologie
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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žák by měl

objasnit důsledky pohybů
Země

získat osobní představu o
prostředí, které nás obklopuje,
umět ho popsat a určit
jednoduché vazby, vyjádřit, co
mu prospívá a škodí

rozumět základní geografické,
topografické a kartografické
terminologii

Výstup RVP

Zeměpis 6. ročník
žák dle svých možností

hodnotí důsledky otáčení Země kolem své osy a oběhu
kolem Slunce
seznámí se s pojmem časové pásmo

orientuje se v přírodě podle Slunce

uvede příklady důkazů kulatosti a otáčení Země

vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi

objasní postavení Země ve sluneční soustavě a popíše
tělesa sluneční soustavy

vyhodnocuje společenský význam map (historický,
vzdělávací, informační…)
nacvičuje orientování map ke světovým stranám pomocí
buzoly
s využitím dosažených poznatků a použitím jazyka mapy
načrtne schématickou mapu okolního prostředí
diskutuje o pozitivním a negativním vlivu člověka
v okolní krajině, vlivy zakresluje do mapy

tvar, pohyby Země a jejich důsledky

D – stáří kosmu,
existence lidstva

F,P – sluneční
soustava
M – porovnávání
velikosti planet
P – život ve vesmíru

z kosmu

Země jako vesmírné těleso
postavení Země ve vesmíru

MDV – snímky

OSV – schopnost
poznání, kreativita,
komunikace
I – využití internetu

OSV – rozvoj
schopnosti poznávání
Čj – rozvoj slovní
zásoby

MPV, PT

Přírodní obraz Země

praktická cvičení

orientování map ke světovým stranám

měřítko a obsah plánů a map

využívá ke srovnání mapové atlasy

poledníky a rovnoběžky

rozlišuje druhy map podle jejich měřítka i obsahu

zeměpisná síť

glóbus

druhy map

Geografická kartografie a topografie

jazyk mapy

obecně používané geografické a topografické pojmy

Komunikační geografický a kartografický jazyk

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Učivo ŠVP

používá zeměpisnou síť a s její pomocí určuje
geografickou polohu vybraných lokalit na Zemi
zná pojmy poledníky a rovnoběžky

učí se pracovat s různými druhy map a plánů a orientuje
se v nich
vnímá a používá mapu jako zmenšený rovinný obraz
zemského povrchu
vnímá glóbus jako zmenšený model naší planety

seznamuje se postupně s vybranými obecně používanými
geografickými a topografickými pojmy
charakterizuje a třídí symboly, smluvené značky a
vysvětlivky

Výstup ŠVP
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žák by měl

uplatňovat v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu
ve volné přírodě

ovládat základy praktické
topografie a orientace v terénu

vědět o působení vnitřních a
vnějších procesů v přírodní
sféře a jejich vlivu na přírodu a
na lidskou společnost
vědět o působení přírodních
vlivů na utváření zemského
povrchu

Výstup RVP

Zeměpis 6. ročník
Učivo ŠVP

určuje světové strany na mapě a v terénu
orientuje se podle význačných bodů v terénu
odhaduje vzdálenosti a výšku objektů v terénu
orientuje se v terénu mapy, čte s porozuměním
pochodové a turistické značky a vysvětlivky na mapě
pracuje aktivně s turistickými mapami, provádí měření
vzdálenosti na mapách
pořizuje jednoduché náčrtky krajiny a náčrtky pochodové
trasy
je si vědom možného nebezpečí při pobytu venku, snaží
se nebezpečným situacím vědomě vyhýbat
své chováním upevňuje při pohybu v přírodě i při řešení
modelových situací, navozujících příklady možného
nebezpečí ve volné přírodě a nebezpečí živelných
pohrom

bezpečné chování v přírodě

cvičení a pozorování v místní krajině

Terénní geografické praxe a aplikace

přírodní oblast Valašsko

Systém přírodní sféry na regionální úrovni

přírodní oblasti Země (tropický prales, savana, pouště a
polopouště, subtropy, stepi, lesy mírného pásma,
tundra a polární krajina, vysoká pohoří)

popíše a porovná jednotlivé typy přírodních krajin
v závislosti na zeměpisné poloze a podnebí

začlení region do typu přírodní krajiny a uvede jeho
charakteristické rysy

podnebná pásma

vyhledává na mapě různá podnebná pásma a
charakterizuje je

počasí, podnebí

utváření zemského povrchu

posuzuje utváření povrchu Země jako výsledek působení
vnitřních a vnějších činitelů a lidských činností
pracuje s pojmy počasí, podnebí

Krajinná sféra
přírodní sféra a její základní složky a prvky

žák dle svých možností

seznámí se s pojmem krajinná sféra
rozpoznává vzájemnou souvislost mezi jednotlivými
složkami krajinné sféry (pedosféra, hydrosféra, biosféra,
troposféra)
třídí jednotlivé prvky přírodní sféry do odpovídajících
složek

Výstup ŠVP

P – ošetření drobného
poranění, zásady
první pomoci

EV – CHKO Beskydy

EV – vliv člověka na
utváření krajiny
EGS – oteplování,
mezinárodní
spolupráce a výzkum
EV – klimatické
změny, kvalita
ovzduší, podmínky
pro život

P – vznik krajinných
sfér

MPV, PT
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určí geografickou polohu ČR vzhledem k Evropě a světu
porovná rozlohu ČR s rozlohou sousedních států

určit zeměpisnou polohu a
rozlohu České republiky a její
sousední státy

pomocí obecně zeměpisných a tématických map
charakterizuje přírodní podmínky ČR (povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo)
diskutuje o stavu životního prostředí ČR, chápe úlohu
NP a CHKO
uvádí na příkladech pozitivní a negativní vliv člověka na
krajinu
přemýšlí o možnostech osobního podílu na ochraně
životního prostředí

vyhledá na mapě největší a nejmenší soustředění
obyvatelstva v ČR
popíše strukturu obyvatelstva ČR z hlediska zastoupení
národnostního, náboženství apod.
posoudí aktuální trendy demografického vývoje
obyvatelstva v ČR
určí hlavní migrační trendy v rámci ČR a mezi ČR a
okolními státy

znát přírodní podmínky ČR,
popsat povrch a jeho členitost

uvést hlavní údaje o rozmístění
obyvatelstva

seznámí se se základní charakteristikou sousedních států

seznamuje se s historií, vztahující se k regionu
vyhledává zajímavé statistické údaje, vztahující se
k regionu
popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky
přírody, osídlení, hospodářství a kultury místního
regionu a jejich možnosti rozvoje
pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu

žák dle svých možností

charakterizovat přírodní,
hospodářské a kulturní poměry
místního regionu

Výstup ŠVP

zanese polohu regionu a bydliště do mapy
posoudí geografickou polohu regionu vzhledem ke kraji
a ČR

žák by měl

vymezit a lokalizovat území
místní krajiny a oblasti
(regionu) podle bydliště nebo
školy

Výstup RVP

Zeměpis 7. ročník

složení obyvatelstva

hustota osídlení

Obyvatelstvo ČR

ochrana přírody

přírodní podmínky ČR

Přírodní podmínky ČR

naši sousedé

postavení ČR v Evropě a světě

Poloha a rozloha ČR

kritéria pro vymezení místního regionu

zeměpisná poloha

Místní region

Česká republika

Učivo ŠVP

D – vznik prvních
měst
OSV – jednání
s lidmi jednotlivých
národů, vlastní
názor, národnostní
menšiny, rasismus,
xenofobie

EV – vliv člověka
P – rostliny a
živočichové ČR,
červená kniha
ohrožených druhů

EGS – objevujeme
Evropu
Ov – vlast,
vlastenectví

MDV – sběr a
třídění údajů,
regionální noviny
D – historie regionu
Čj – významné
osobnosti

MPV, PT
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žák by měl

vyhledat na mapách jednotlivé
kraje České republiky a
charakterizovat hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti a
kulturní zajímavosti

Výstup RVP

Zeměpis 7. ročník
žák dle svých možností

lokalizuje na mapě jednotlivé kraje ČR
popisuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti,
kulturní zajímavosti jednotlivých regionů
srovnává jednotlivé regiony na základě znalostí
přírodních, hospodářských a kulturních zajímavostí

pojmenuje významné mezinárodní organizace, jejichž
členem je ČR a zhodnotí jejich zaměření
je si vědom postavení ČR v rámci EU, uvědomuje si
výhody i povinnosti z členství vyplývající

lokalizuje na mapě oblasti těžby paliv a nerostných
surovin ČR
vysvětlí vztah mezi výskytem nerostného bohatství a
rozmístěním průmyslové výroby
zhodnotí, které suroviny musíme dovážet
objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje
charakterizuje jednotlivá odvětví průmyslu, typické pro
ČR a jejich postavení na světových trzích
posoudí postavení svého regionu v rámci hospodářství
celé ČR
je si vědom negativního vlivu průmyslu na životní
prostředí
vyhledá v mapách hlavní dopravní tahy pozemní, vodní a
letecké dopravy
posuzuje jednotlivé druhy dopravy z hlediska rychlosti,
výkonnosti a dopadu na životní prostředí
vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR
zhodnotí postavení svého regionu v rámci cestovního
ruchu

uvádí kritéria pro odlišení venkovského a městského
osídlení v podmínkách ČR

Výstup ŠVP

kraje ČR – poloha
přírodní a hospodářské podmínky jednotlivých krajů

Regiony ČR

postavení ČR v EU

členství ČR v mezinárodních organizacích

Hospodářské a politické postavení ČR v Evropě

doprava

vliv průmyslu na životní prostředí

průmysl

nerostné bohatství

Složky hospodářství

osídlení venkova, měst

Učivo ŠVP

EGS – euroregiony,
spolupráce v rámci
EU
MDV – sběr dat,
hodnocení
hospodářských
údajů
D – historie regionů
Čj – významné
osobnosti

EGS – jsme
Evropané

EV – ochrana
přírody a kulturních
památek

EV – těžba, průmysl
– vliv na přírodu
EV – význam
využití
obnovitelných
zdrojů
EGS – postavení
hosp. v rámci EU
Ch – chemický
průmysl
F – typy elektráren

MKV – etnický
původ
EGS – migrační
politika EU

MPV, PT
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Výstup RVP

Zeměpis 8. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

určí na mapě Evropy jednotlivé krajinné oblasti
(subtropy, lesostepi, stepi, polopouště, stepi, lesy
mírného pásma, tajga, tundra)
vybere jednotlivé zástupce rostlinné a živočišné říše a
řadí je do mapy podle výskytu

vyhledá v mapách toky vybraných evropských řek
vyhledá na mapě polohu velkých jezer a jezerních oblastí
Evropy
uvědomuje si význam vody pro existenci života na
planetě

určí geografickou polohu Evropy z hlediska umístění
v podnebných pásmech
vyhodnocuje vliv kontinentálního a oceánského působení
na počasí v evropských oblastech

pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy významné prvky
horizontální členitosti (významné části pobřeží, moře,
zálivy, ostrovy, poloostrovy a průlivy)
posoudí s pomocí obecně zeměpisné mapy výškovou
členitost povrchu Evropy
pojmenuje a vyhledává v mapách nejvýznamnější
povrchové útvary Evropy
vyhledá v mapách nejvyšší pohoří a horské vrcholy
Evropy

vyhledá na glóbu a mapách evropský světadíl
zhodnotí jeho geografickou polohu vzhledem
k sousedním kontinentům, oceánům a zemským
polokoulím
určí a vyhledává v mapách průběh rovníku vzhledem
k poloze Evropy
ukáže na mapě přírodní hranice oddělující Evropu od
Asie
porovná rozlohu Evropy s rozlohou ostatních světadílů

Výstup ŠVP

rostliny a zvířata

krajinné oblasti Evropy

Rostliny a živočichové Evropy

ochrana vody

evropské řeky
jezera

Vodstvo Evropy

vliv pevniny a oceánu na počasí

podnebná pásma

Počasí a podnebí Evropy

pohoří

prvky horizontální členitosti

rozloha Evropy
Povrch Evropy

přirozená hranice Evropy

umístění evropského světadílu

Poloha, rozloha a hranice Evropy

Evropa

Učivo ŠVP

P – rostliny a
živočichové,
červená kniha
ohrožených druhů

EGS – cestovní
ruch
EV – ochrana
životního prostředí
Ch – voda

MDV – předpověď
počasí

Tv – horolezectví

Ch – vzduch

OSV – cvičení
pozornosti

EGS – Evropa nás
zajímá - orientace
na mapě

MPV, PT
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Výstup RVP

Zeměpis 8. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

střední Evropa

západní Evropa

severní Evropa

vyhledá v mapě oblast západní Evropy
určí její geografickou polohu vůči sousedním oblastem
lokalizuje na politické mapě státy, které patří do západní
Evropy
popíše s pomocí map přírodní poměry západní Evropy
zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti
charakterizuje obyvatelstvo, kulturní tradice oblasti

vyhledá v mapě oblast severní Evropy
určí její geografickou polohu vůči sousedním oblastem
lokalizuje na politické mapě státy, které patří do severní
Evropy
popíše s pomocí map přírodní poměry severní Evropy
zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti
charakterizuje obyvatelstvo, kulturní tradice oblasti

Oblasti a státy Evropy

EU, NATO

Současná Evropa

migrace

národy Evropy

hustota osídlení

Obyvatelstvo a osídlení Evropy

ochrana přírody

Učivo ŠVP

vyhledá v mapě oblast střední Evropy
určí její geografickou polohu vůči sousedním oblastem
lokalizuje na politické mapě státy, které do střední
Evropy patří
popíše s pomocí map přírodní poměry střední Evropy
zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti
charakterizuje obyvatelstvo, kulturní tradice oblasti

vyhledává v mapách státy Evropské unie
uvádí výhody i povinnosti, vyplývající z členství v EU
pro jednotlivé členské státy

určí hlavní migrační trendy v rámci Evropy

vyhledá v mapách aktuální nejhustěji a řídce zalidněné
části Evropy a zdůvodňuje příčiny těchto rozdílů
v osídlení obyvatelstva
srovnává obyvatelstvo Evropy podle rozmístění
jednotlivých národů a jazykových skupin, podle kultury,
způsobu života a náboženství

vyhledá na mapě evropské národní parky, uvede předmět
jejich ochrany

Výstup ŠVP

EV – mezinárodní
ekologické
organizace
VDO – volební
systémy zemí

EGS – mezinárodní
organizace
MKV –
multikulturalita jako
prostředek
vzájemného
obohacování

D – nejstarší
civilizace, kořeny
evropské kultury
I – vyhledávání
informací
EGS – naši sousedé
v Evropě

VDO –
respektování
kulturních a
etnických odlišností

MKV – kulturní
tradice, zvyky,
náboženství; odlišné
vnímání světa
EGS – migrační
politika EU

EV – přístup
k přírodě jako
přírodnímu dědictví

MPV, PT
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Výstup RVP

Zeměpis 8. ročník

žák by měl

jihovýchodní Evropa

východní Evropa

vyhledá v mapě oblast jihovýchodní Evropy
určí její geografickou polohu vůči sousedním oblastem
lokalizuje na politické mapě státy, které do jihovýchodní
Evropy patří
popíše s pomocí map přírodní poměry jihovýchodní
Evropy
zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti
charakterizuje obyvatelstvo, kulturní tradice oblasti

vyhledá v mapě oblast východní Evropy
určí její geografickou polohu vůči sousedním oblastem
lokalizuje na politické mapě státy, které do východní
Evropy patří
vymezí v mapách hranici mezi evropskou a asijskou částí
Ruska
popíše s pomocí map přírodní poměry východní Evropy
zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti
charakterizuje obyvatelstvo, kulturní tradice oblasti

Učivo ŠVP
jižní Evropa

žák dle svých možností

vyhledá v mapě oblast jižní Evropy
určí její geografickou polohu vůči sousedním oblastem
lokalizuje na politické mapě státy, které patří do jižní
Evropy
popíše s pomocí map přírodní poměry jižní Evropy
zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti
charakterizuje obyvatelstvo, kulturní tradice oblasti

Výstup ŠVP

D – vliv Ruska na
život naší
společnosti za
komunismu

EGS – styl života
v evropských
rodinách

MPV, PT
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žák by měl

rozlišit zásadní přírodní a
společenské znaky světových
regionů
charakterizovat polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a
hospodářské poměry
vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států

vyhledat na mapách jednotlivé
světadíly a oceány

Výstup RVP

Zeměpis 9. ročník
žák dle svých možností

vyhledá v mapě příklad afrického národního parku a
uvede předmět jeho ochrany, způsoby a problémy jejich
využívání z hlediska cestovního ruchu
pomocí mapy určí důležitá naleziště nerostných surovin
Afriky
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce osídlené oblasti
Afriky
posoudí příčiny nerovnoměrného osídlení afrického
kontinentu
vyhledá nejvýznamnější státy Afriky, sestaví jejich
stručnou charakteristiku

popíše s pomocí mapy povrch Afriky a vyhledá
v mapách vybrané povrchové celky
vyhledá v mapách hlavní toky afrických řek a seznámí se
s hlavními jezery Afriky
určí geografickou polohu Afriky z hlediska polohy
v podnebných pásmech
uvede známé zástupce živočišné a rostlinné říše Afriky a
zařadí je do typu krajiny (deštný prales, savany, stepi,
pouště)

vyhledá v mapách světa Afriku a určí její geografickou
polohu
porovná rozlohu Afriky s rozlohou ostatních světadílů

posoudí hospodářský význam jednotlivých oceánů
uvědomuje si důležitost ochrany světových oceánů a
jejich fauny i flóry
uvádí příklady nezodpovědného chování člověka a dopad
jeho činnosti na život oceánů a důsledky s tím spojené

objasní pojmy světadíl a oceán
popíše zemský povrch a vyhledá na glóbu a v mapě
oceány a světadíly
vyhledá v mapách vybraná moře, ostrovy, zálivy, průlivy
a průplavy

Výstup ŠVP

Afrika

státy Afriky

obyvatelstvo Afriky

přírodní zdroje Afriky

ochrana přírody

rostlinstvo a živočišstvo Afriky

podnebí a vodstvo Afriky

povrch Afriky

poloha Afriky

hospodářský význam oceánů
ochrana životního prostředí

práce s mapou a glóbem

Rozloha a členitost zemského povrchu a oceánů

Regiony světa

Učivo ŠVP

D – nejstarší
osídlené oblasti
historie, kolonizace
= otroctví

EV – ochrana
životního prostředí¨
P – známí savci
Afriky

D – objevování
Afriky (český
cestovatel Emil
Holub)

EV – ochrana
životního prostředí
EGS – mezinárodní
smlouvy o
rybolovu,
globální vliv na
oběh hydrosféry

MPV, PT
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Výstup RVP

Zeměpis 9. ročník

žák by měl

Učivo ŠVP

povrch Asie

popíše s pomocí mapy povrch Asie a vyhledá v mapách
vybrané povrchové celky
vyhledá v mapách hlavní toky asijských řek a seznámí se
s hlavními jezery Asie
určí geografickou polohu Asie z hlediska polohy
v podnebných pásmech
uvede známé zástupce živočišné a rostlinné říše Asie a
zařadí je do typu krajiny (deštný prales, savany, stepi,
pouště, tajga, tundra )
pomocí mapy určí důležitá naleziště nerostných surovin
Asie
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce osídlené oblasti Asie
posoudí příčiny nerovnoměrného osídlení asijského
kontinentu
určí dva státy s nejvyšším počtem obyvatelstva - Čínu a
Indii

obyvatelstvo Asie

přírodní zdroje Asie

rostlinstvo a živočišstvo Asie

podnebí a vodstvo Asie

poloha Asie

vyhledá v mapách světa Asii a určí její geografickou
polohu
porovná rozlohu Asie s rozlohou ostatních světadílů

Asie

státy Ameriky

obyvatelstvo Ameriky

přírodní zdroje Ameriky

rostlinstvo a živočišstvo Ameriky

podnebí a vodstvo Ameriky

povrch Ameriky

popíše s pomocí mapy povrch Severní, Střední a Jižní
Ameriky a vyhledá v mapách vybrané povrchové celky
vyhledá v mapách hlavní toky řek a seznámí se
s hlavními jezery
určí geografickou polohu z hlediska polohy
v podnebných pásmech
uvede známé zástupce živočišné a rostlinné říše a zařadí
je do typu krajiny (deštný prales, savany, stepi, pouště)
pomocí mapy určí důležitá naleziště nerostných surovin
Ameriky
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce osídlené oblasti
Ameriky
posoudí příčiny nerovnoměrného osídlení amerického
kontinentu
popíše osud původních obyvatel Ameriky a jejich
současné postavení v zemi
vyhledá nejvýznamnější státy Ameriky, sestaví jejich
stručnou charakteristiku

Amerika
poloha Ameriky

žák dle svých možností

vyhledá v mapách světa Severní, Střední a Jižní
Ameriku a určí její geografickou polohu
porovná rozlohu Ameriky s rozlohou ostatních světadílů

Výstup ŠVP

D – nejstarší
civilizace světa

D – objevení
Ameriky
MKV – etnický
původ, odlišné
vnímání světa

MPV, PT
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Výstup RVP

Zeměpis 9. ročník

žák by měl

žák dle svých možností

vysvětlí vliv zeměpisné polohy polárních oblastí na
jejich podnebí
vyhledá v mapách Arktidu a určí její geografickou
polohu
zhodnotí podnebí a přírodní poměry v Arktidě a jejich
vliv na život
vyhledá v mapách Antarktidu a určí její geografickou
polohu
zhodnotí podnebí a přírodní poměry v Antarktidě a jejich
vliv na život
posoudí význam Antarktidy pro vědecké výzkumy a pro
životní prostředí na Zemi

vyhledá v mapách světa Austrálii a Oceánii a určí jejich
geografickou polohu
porovná rozlohu Austrálie a Oceánie s rozlohou ostatních
světadílů
popíše s pomocí mapy povrch Austrálie a Oceánie a
vyhledá v mapách vybrané povrchové celky
vyhledá v mapách hlavní toky řek a seznámí se
s hlavními jezery Austrálie a Oceánie
určí geografickou polohu Austrálie a Oceánie z hlediska
polohy v podnebných pásmech
uvede známé zástupce živočišné a rostlinné říše Austrálie
a Oceánie
pomocí mapy určí důležité naleziště nerostných surovin
Austrálie a Oceánie
vyhledá v mapách nejhustěji a řídce osídlené oblasti
Austrálie a Oceánie
posoudí příčiny nerovnoměrného osídlení australského
kontinentu
popíše osud původních obyvatel Austrálie a jejich
současné postavení v zemi
vyhledá nejvýznamnější státy Austrálie a Oceánie,
provede jejich stručnou charakteristiku

vyhledá nejvýznamnější státy Asie, sestaví jejich
stručnou charakteristiku

Výstup ŠVP

Antarktida

Arktida

Polární oblasti

státy Austrálie a Oceánie

obyvatelstvo Austrálie a Oceánie

přírodní zdroje Austrálie a Oceánie

rostlinstvo a živočišstvo Austrálie a Oceánie

podnebí a vodstvo Austrálie a Oceánie

povrch Austrálie a Oceánie

poloha Austrálie a Oceánie

Austrálie a Oceánie

státy Asie

Učivo ŠVP

EGS – postavení a
význam polárních
oblastí v globálním
systému země

MKV – kulturní
rozdíly, tradice,
zvyky

MPV, PT
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rozlišuje základní typy cestovního ruchu
vymezí v mapách hlavní světové oblasti cestovního
ruchu
orientuje se na politické mapě světa
rozlišuje a porovnává státy podle zeměpisné polohy,
počtu obyvatelstva a vyspělosti hospodářství
lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a
náboženských konfliktů ve světě
uvede příklady nejvýznamnějších politických,
vojenských a hospodářských seskupení
vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje
o možných řešeních

žák dle svých možností

vyhledat na mapách
nejznámější oblasti cestovního
ruchu a rekreace

Výstup ŠVP

pracuje aktivně s mapami obsahujícími informace o
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech
v celosvětovém měřítku
posuzuje a hodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi
objasní pojmy porodnost a úmrtnost
porovná délku života obyvatelstva vyspělých a méně
rozvinutých zemí a uvede jejích příčinu
dává do souvislostí přelidnění v určitých oblastech a
dopad na sociální a životní prostředí
lokalizuje podle map hlavní migrační proudy
rozliší rozdíly ve fyzických znacích mezi lidmi
v závislosti na přírodních podmínkách
seznámí se s významem náboženství pro společenské,
hospodářské a politické prostředí
uvědomuje si nebezpečí terorismu a seznamuje se s jeho
příčinami
určí a vyhledává hlavní oblasti světového hospodářství
seznamuje se s kritérii hodnocení vyspělosti státu
vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně
rozvoje
uvádí hlavní světové surovinové a energetické zdroje

žák by měl

vědět, jak přírodní podmínky
souvisí s funkcí a rozmístěním
lidských sídel

Výstup RVP

Zeměpis 9. ročník

EGS – objevujeme
Evropu

P – lidské rasy,
podmínky života na
Zemi, obživa
obyvatelstva
D – nejstarší
osídlené oblasti,
významné technické
vynálezy
Ov – lidská práva,
pokrok, význam
vzdělání pro
člověka
MKV – historie,
tradice, rozmanitost
etnik
EV – vztah
k přírodě, vliv
člověka na krajinu
EV – vliv
hospodářství na
krajinu

MPV, PT

státy, světa, hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní a MKV – politické a
hospodářské organizace a seskupení
sociální konflikty,
tolerance
EGS – mezinárodní
spolupráce
MDV – zdroj
informací
globální problémy současného světa
P – podvýživa,
AIDS, oteplování,
ekologické
katastrofy

oblasti cestovního ruchu

společenské, sídelní a hospodářské poměry současného
světa

Společenské a hospodářské prostředí

Učivo ŠVP
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uvede některé příklady přírodních a kulturních
krajinných složek

zhodnotí společenské a hospodářské vlivy lidské
společnosti, působící dlouhodobě v prostoru a v čase na
krajinu a životní prostředí; uvede kladné a záporné
příklady
zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního
prostředí na lokální i globální úrovni
navrhne možná řešení problematiky životního prostředí
porozumí pojmům ekologie a trvale udržitelný zdroj

uvést na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí

žák dle svých možností

znát příklady přírodních a
kulturních krajinných složek

Výstup ŠVP

rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních
krajin, uvede konkrétní příklady
posuzuje působení přírodních procesů a vzájemný vztah
mezi přírodou a lidskou společností na krajinu a na
životní prostředí

žák by měl

umět popsat různé krajiny jako
součást pevninské části
krajinné sféry, rozlišit na
konkrétních příkladech
specifické znaky a funkce
krajin

Výstup RVP

Zeměpis 9. ročník

krajina – prostředí, typy krajin, společenské a
hospodářské vlivy na krajinu a na životní prostředí

Životní prostředí

Učivo ŠVP

MDV – kritické
vyhodnocení
informací
OSV – osobní
zodpovědnost za
jednání v okolním
prostředí
EV – ochrana
přírody, trvale
udržitelný zdroj

MPV, PT

5.7

Umění a kultura

5.7.1 Hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně.
Hudební výchova je součástí vzdělávacího oboru Umění a kultura.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, tělocvičnu i počítačovou učebnu.
Další pěvecké činnosti lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí.
Realizace soutěží, návštěvy koncertů a vzdělávacích pořadů pro žáky nebo projektů a dalších
s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta
s vedením školy a zařazena do školních plánů.
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí, které navzájem prolínají – vokální
činnost, poslechová činnost, hudebně pohybová činnost a instrumentální činnost.
Vzdělávání v předmětu hudební výchova:
-

směřuje k nácviku čistého a výrazného zpěvu lidové i umělé dětské písně v hlasovém
rozsahu přiměřeném věku
upevňuje správné dýchání a tvoření tónů
rozvíjí hudební sluch a paměti na melodii i slova
podporuje rozvoj schopností rozlišovat a udržet rytmus
zařazováním poslechu lidových a dětských písní rozvíjí hudebnost
probouzí zájemu žáků o vlastní pěvecké a hudební aktivity

Formy a metody práce:
-

kolektivní práce
skupinová práce (s využitím pomůcek, audiovizuální techniky, Orffových nástrojů,
pracovních listů, počítačových výukových programů)
samostatná práce
krátkodobé projekty

Kompetence:
V předmětu hudební výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• zpívat na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
• procvičovat porozumění hudební terminologii
• pracovat s učebními materiály, pomůckami, nástroji
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•

poznávat druhy hudebních nástrojů

Kompetence k řešení problémů
• rozlišovat zvuky živé a neživé přírody
• odlišit tóny podle výšky, barvy, síly a délky
Kompetence komunikativní
• rytmizovat a melodizovat jednoduché texty
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sdělenému
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenovávání hudebních
nástrojů, při nácviku textů písní a říkadel a při jejich používání ve vlastních projevech
• reagovat pohybem na znějící hudbu, vyjádřit pohybem metrum, tempo, rytmus
• vyjadřovat pohybem hudební náladu
• v klidu a přiměřeně komunikovat se spolužáky
• vyjadřovat své nápady, názory, hodnocení
• vyjadřovat a srovnávat své dojmy z hudebních činností
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• mít možnost projevit svůj nápad, vlastní zkušenost
• zažívat pocit úspěchu plněním přiměřených úkolů
• při činnostech brát ohled na druhé, učit se vzájemně naslouchat, nerušit
• zpěvem a pohybem vyjadřovat své pocity
• uplatňovat své individuální možnosti a schopnosti v pohybově hudebních a pěveckých
aktivitách
Kompetence občanské
• porozumět obsahu písní a porovnávat je s každodenním životem, učit se situace
hodnotit
• poznat státní hymnu
• dodržovat pravidla školního řádu
Kompetence pracovní
• dokončovat práci, udržet pozornost
• využívat jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
• používat pomůcky a vybavení
• hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché činnosti, dodržovat vymezená pravidla
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Seznam vhodných metodických materiálů, poslechových skladeb a písní (není závazný):
Metodické materiály:
-

Písničky s omalovánkou
Já, písnička I., II.
Moje písničky
Hv pro 1. – 3.roč. speciálních škol
Hv pro 4. – 6.roč. speciálních škol
Písničky pohádek a dětských filmů I. – IV. díl
Písničky a říkadla s tancem (E. Kulhánková)
Taneční hry s písničkou (E. Kulhánková)
Pohádky z ranečku pro hraní a zpívání
Kolotoč písní, her a říkadel
Od jara do zimy (taneční hry)
Písničky čtyř období
Nekrásnější pohádkové písničky
Hudebně pohybová výchova (E. Kulhánková)

Poslech:
-

Písně z dětských pohádek a dětských filmů
Dětské muzikály
Písně J. Uhlíře a Z. Svěráka
Písně z večerníčků
N. R. Korsakov, Let čmeláka
C. Saint- Saöns, Karneval
Hymna ČR
O hluchém bubnu
Jak se kontrabas zamiloval
P.I.Čajkovskij, Skřivánek
B. Smetana, Louisina polka, Cibulička, Pochod komediantů
Zvuky různých hudebních nástrojů
Zvuky živé a neživé přírody
L. Janáček, Říkadla, Pilky
Kontrasty: ukolébavka, pochod
L. v Beethoven, Pro Elišku
Vánoční hudba a koledy
M. P. Musorgskij, Obrázky z výstavy
I. Hurník, Písnička o princezně žabce, Čtvero ročních období – Kukačka
J. Herden, Plechová muzika
P. Eben, Elce pelce kotrmelce
F. Schubert, Pstruh
F. Zita, Fanfárový pochod
J. Brahms, Ukolébavka
F. Mendelson-Bartholdy, Svatební pochod
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Dramatizace:
Dětské pohádky, říkadla, náměty z dětských filmů, příhody dětí, roční období, svátky,
zvyky, lidové tradice.

Písně:
Halí, belí; Ovčáci, čtveráci; Kočka leze z díry; Kočka leze dolů; Cibulenka; Maličká
su; Pekla vdolky; Na jaře; Kolo, kolo mlýnský; Už je to uděláno; Běží liška k Táboru;
Travička zelená; Na tom pražském mostě; Včelka; Motýlek; Až já budu velká; Šel tudy;
Hrály dudy; Dú, kravičky, dú; Vlaštovičko, leť; Kotě a sluníčko; Já do lesa nepojedu; Nic
nedbám; Pásla ovečky; Pásla ovečky; Hop, hej, cibuláři; Krokodýl; Když jsem já sloužil;
Pásla husy; Pod dubem; Čížečku, čížečku; Šel zahradník do zahrady; Žežuličko, kde jsi byla;
Zajíček v své jamce; Běžel tudy zajíček; A já pořád kdo to je; Ivánku náš; Jabloňka; Komáři
se ženili; Když jsem jel do Prahy; Voláme sluníčko; Utíkej, Káčo; Pod naším okýnkem; Bude
zima, bude mráz; Černé oči; Kdybys měla má panenko; Není nutno; Jarní slunce; Náš
kohoutek kokrhá; Měla jsem holoubku; Já husárek malý; Teče voda z javora; Zima; Sníh;
Červený šátečku; Okolo Třeboně; Hej, meduli; Káča našla ptáče; Černé oči jděte spát;
Rybička maličká; Dělání; Tři čuníci; Perpentykl; Beskyde; Už ty pilky; Kalamajka;
Mysliveček skoro vstává; Kačena divoká; Já jsem muzikant; Černá vlnka; Mach a Šebestová;
Teče voda proti vodě; Ach, synku; Na tý louce zelený; Marjánko, Marjánko; Náchodský
zámeček; Máminy oči; Ztratila Lucinka bačkorku; Velrybářská výprava; Malé kotě; Sluníčko;
Chovejte mě, má matičko; Měla jsem milého sokolíka; Slunce za hory; Koulelo se koulelo;
Hajej můj andílku; Pohádka; Tancovala žížala; Když jsem k vám chodíval; Plavala husička;
Boleslav, Boleslav; Rychle, bratři, rychle vstávejme; Stojí vrba košatá; Štědrý večer nastal;
My tři králové; Pásli ovce Valaši; Jak jsi krásné; Půjdem spolu; Na vánoce dlúhé noce; Zelená
se louka; písně z pohádek a dětských filmů; další písně podle schopností a zájmu dětí.
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 1. ročník

tleská při tanci
bubnuje při pochodu
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze,
jednoduché taneční hry, pochod)

dětské písně a říkadla

poslouchá říkadla a písně v podání dětských sborů

hudebně pohybové hry

Hudebně pohybové činnosti

vánoční hudba, koledy

hudební nástroje

Poslechové činnosti

nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo
hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

seznamuje se se zvukem kytary, flétny, dřívku, trianglu,
bubínku
pozná vánoční koledu

učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým
cvičením a rytmickému doprovodu
dbá na správné dýchání
dbá na správné držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení

dětské říkadla

pocvičuje zřetelnou výslovnost
rytmizuje říkadla
zkouší vytleskat rytmus podle vzoru
rytmická cvičení

intonační cvičení

zkouší jednoduchá intonační cvičení

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
zpěv jednohlasu

žák dle svých možností

naučí se zpívat vybrané písně

Výstup ŠVP

Tv – pochod

Pr – písně a říkadla
- roční období
M – rozpočitadla

Čj – rozvoj řeči

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 2. ročník

dětské říkadla

pocvičuje zřetelnou výslovnost
rytmizuje říkadla
zkouší vytleskat rytmus podle vzoru
používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a
rytmickému doprovodu

tleská při tanci
bubnuje při pochodu
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze,
jednoduché taneční hry, pochod)

dětské písně a říkadla

poslouchá říkadla a písně v podání dětských sborů

hudebně pohybové hry, dětská říkadla a popěvky

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

vánoční hudba, koledy

hudební nástroje
hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka..)

Poslechové cvičení

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

pozná vánoční koledu

pozná kytaru, flétnu, dřívka, triangl, bubínek
seznamuje se s hudebními styly

dbá na správné dýchání
dbá na správné držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení

lidové písně

nacvičuje jednoduché písně v rozsahu kvinty

rytmická cvičení
nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo

intonační cvičení

zkouší jednoduchá intonační cvičení

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
zpěv jednohlasu

žák dle svých možností

naučí se zpívat vybrané písně

Výstup ŠVP

Tv – pochod

Vv – ilustrace
říkadel a dětských
písní
Pr – písně a říkadla
- zvířata
M – rozpočitadla

Čj – rozvoj řeči

MPV
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žák by měl

měnit pohyb podle tepových a
rytmických změn

soustředit se na poslech
jednoduché krátké skladby

správně a hospodárně dýchat a
zřetelně vyslovovat při
rytmizaci říkadel i při zpěvu

rozlišovat sílu zvuku

zpívat jednoduché písně
v rozsahu kvinty

Výstup RVP

Hudební výchova 3. ročník

dětské říkadla, popěvky
rytmická cvičení

pocvičuje zřetelnou výslovnost
rytmizuje říkadla

nacvičuje pohyb podle tempových a rytmických změn
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze,
jednoduché taneční hry, pochod)
zkouší taneční kroky u jednoduchých dětských tanečků

dětské písně a říkadla

poslouchá říkadla a písně v podání dětských sborů

jednoduchý dětský taneček

hudebně pohybové hry s říkadly a popěvky
tempo písní, změny tempa, změny rytmu

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka..)
vánoční hudba, koledy

hudební nástroje

pozná a pojmenuje kytaru, flétnu, dřívka, triangl,
bubínek
seznamuje se s hudebními styly
pozná vánoční koledu

Poslechové činnosti

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

síla zvuku
nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo

lidové písně

nacvičuje jednoduché písně v rozsahu kvinty

rozlišuje sílu zvuku
zkouší vytleskat rytmus podle vzoru
používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a
rytmickému doprovodu
dbá na správné dýchání
dbá na správné držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení

intonační cvičení
zvuky živé a neživé přírody

zkouší jednoduchá intonační cvičení
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvný a zpěvný

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
zpěv jednohlasu

žák dle svých možností

naučí se zpívat vybrané písně

Výstup ŠVP

Tv – pochod, taneční
kroky

M – rozpočitadla
Pr – písně a říkadla příroda

Čj – rozvoj řeči
Vv – ilustrace
říkadel a dětských
písní

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 4. ročník

lidové písně, písně umělé
dětské říkadla
rytmická cvičení
nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo
výška a síla tónu
hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

nacvičuje dětské písně

rytmizuje říkadla
vytleská rytmus podle vzoru
používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a
rytmickému doprovodu
odliší tóny podle výšky a síly

učí se správně hospodařit s dechem
provádí hlasová a dechová cvičení

snaží se projit vlastní pohyb s hudbou
procvičuje taneční kroky

nacvičuje pohyb podle tempových změn

hudební výrazové prostředky ve skladbách pro děti

poslouchá krátké skladby určené pro děti, postihuje
výrazové změny

jednoduché tance (mazurka, krajové tance…)

tempo písní, změny tempa

hudebně pohybové hry

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební nástroje
hudební styly (dětský muzikál...)

pozná a pojmenuje klávesy, trubku, činely, housle
seznamuje se s hudebními styly

Poslechové činnosti

intonační cvičení
zvuky živé a neživé přírody

zvládne jednoduchá intonační cvičení
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvný a zpěvný

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
zpěv jednohlasu

žák dle svých možností

naučí se zpívat vybrané písně

Výstup ŠVP

Tv – pochod,
taneční kroky

Vv – ilustrace

Pr – lidové zvyky a
tradice

Čj – vypravování

MPV
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umět propojit vlastní pohyb s
hudbou

soustředit se na poslech
skladeb

učí se polkové a valčíkové kroky
zkouší pohybem vyjádřit náladu
seznámí se s relaxační hudbou

státní hymna

pozná státní hymnou

chůze dvoudobá, třídobá
muzikoterapie
relaxační techniky

prolínají do vokální, poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební nástroje
hudební skladby (Smetana, Eben…)

Poslechové činnosti

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

poslechem rozezná některé hudební nástroje
seznámí se s vybranými hudebními skladbami

dbá na správné hospodaření s dechem - frázování
provádí hlasová a dechová cvičení

naučit se správně hospodařit
s dechem při interpretaci písní
- frázování

výška, síla, barva a délka tónu

lidové písně, písně umělé, koledy
rytmická cvičení
hra na tělo
nástroje Orffova instrumentáře

zazpívá dětské písně
při zpěvu písní vytleskává rytmus
používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a
rytmickému doprovodu

odliší tóny podle výšky, síly, barvy a délky

intonační cvičení

zvládne jednoduchá intonační cvičení
rozlišuje krátké a dlouhé tóny

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
zpěv jednohlasu

žák dle svých možností

zpívá vybrané písně

Výstup ŠVP

odlišit tóny podle výšky, síly a
barvy

doprovodit spolužáky na
rytmické hudební nástroje

zpívat písně v přiměřeném
rozsahu k individuálním
schopnostem

Výstup RVP

Hudební výchova 5. ročník

Tv – taneční kroky

Vl – Praha - hlavní
město

Vv – ilustrace

Vl – zvyky, tradice,
svátky, roční doby

MPV

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 6., 7., 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně.
Hudební výchova je součástí vzdělávacího oboru Umění a kultura.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, tělocvičnu i počítačovou učebnu.
Další pěvecké činnosti lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí.
Realizace soutěží, návštěvy koncertů a vzdělávacích pořadů pro žáky nebo projektů a dalších
s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta
s vedením školy a zařazena do školních plánů.
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí, které navzájem prolínají – vokální
činnost, poslechová činnost, hudebně pohybová činnost a instrumentální činnost.

Vzdělávání v předmětu hudební výchova:
-

-

vytváří prostor pro vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé
společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových,
poslechových i jiných aktivit
rozvíjí chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
přispívá k orientaci ve spektru hudebních stylů a žánrů současnosti i minulosti
napomáhá pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
aktivně rozvíjí hudebnost žáka
vede k pochopení role posluchače a k respektování hudebního projevu druhých

Formy a metody práce:
-

kolektivní práce
skupinová práce (s využitím pomůcek, audiovizuální techniky, Orffových nástrojů,
pracovních listů, zpěvníků, počítačových výukových programů)
samostatná práce
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
EV -

vztah člověka a prostředí (vnímání hudby, uklidnění, povzbuzení, motivace),
vnímání estetických kvalit v hudbě (vážná hudba, muzikály, lidová hudba, hudební
„kýč“ - nevkus, vulgarita), tematiku písní využívat k výměně vlastních zkušeností a
poznatků z jiných předmětů a každodenního života, citová stránka osobnosti, vztah
k přírodě, vnímání její krásy, vztah k místu, kde bydlím, citlivost k okolnímu
prostředí, hudba, rámus

EGS -

vnímání a vztah k evropské a světové hudbě (skladby, písně a tance naše a jiných
zemí, nejznámější hymny jiných států - sport)
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OSV - rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vyjádření pocitů, návštěvy koncertů, divadla,
diskuse k uměleckému dílu, sebepoznávání, sebepojetí, poznávání ostatních lidí,
rozvoj komunikace, vytváření postojů, vnímání hodnot, spolupráce při řešení
problémů, nácvik dovednosti pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, rozvoj nápaditosti, originality, schopnosti vidět věci a vztahy
z různých pohledů
MDV - rozvíjet schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií, vnímání zvuku
(hluk, pozitivní sluchový vjem), setkávání se s hudbou – televize, místní rozhlasová
vysílání, koncerty, soutěže, tvorba mediálního sdělení – školní rozhlas, vnímání
autora mediálního sdělení, uplatnění výrazových prostředků v hudbě a tanci
VDO - rozvíjet u žáků slušnost, toleranci, aktivitu, samostatnost, motivace žáků
k uplatňování svého názoru v kolektivu spolužáků, vedení k pomoci a ohleduplnosti
(práce ve skupinách), kultivovaný projev – pravidla chování v divadle a na
koncertech
MKV - seznamovat se s rozmanitostí různých hudebních kultur, jejich tradicemi, hudba
v našem regionu (písně, umělci, kulturní akce), tolerovat odlišnosti jednotlivých
hudebních kultur (Romská píseň), lidské vztahy v lidové písni, naslouchání druhým,
multikulturalita. vzájemné obohacování kultur, etnické skupiny – odlišnost lidí, ale i
jejich vzájemná rovnost, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
kulturní diference – poznávání vlastního kulturního zakotvení, původ různých stylů

Kompetence:
V předmětu hudební výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• porozumět a používat hudební terminologii
• pracovat s učebními materiály, pomůckami, nástroji
• poznat druhy hudebních nástrojů
• vyhledávat, shromažďovat, porovnávat a třídit informace
• získávané znalosti propojovat do souvislostí
• využívat vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence k řešení problémů
• na základě individuální hudební vyspělosti postihovat z hudebního proudu znějící
skladby významné sémantické prvky, srovnávat je, charakterizovat a hledat spojitost
s vlastní zkušeností
• rozpoznávat problémy a hledat způsoby jejich řešení
• pracovat s chybou jako s cestou ke správnému řešení
Kompetence komunikativní
• spolupracovat při zadaných úkolech
• vyjadřovat své nápady, názory, hodnocení a vhodnou formou je obhajovat
• vyjadřovat a srovnávat své dojmy z hudebních činností
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•

učit se tolerovat názor druhých

Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat, respektovat názor
druhého
• učit se hodnotit svoji práci i práci ostatních,
• chápat odlišné kvality své i svých spolužákům
• mít možnost projevit svůj nápad, vlastní zkušenost, zažít úspěch
• dodržovat pravidla slušného chování
Kompetence občanské
• poznávat kulturní tradice
• aktivně se zapojovat do kulturního dění
• brát ohled na druhé, dbát na kulturu chování
Kompetence pracovní
• soustředit se na pracovní výkon, dokončovat práci
• dodržovat vymezená pravidla
• vytvářet si pozitivní vztah k hudebním činnostem
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Seznam vhodných metodických materiálů, poslechových skladeb a písní, (není závazný):
Metodické materiály:
-

Já, písnička I., II., III.
Hv pro 4. – 6. roč. spec. škol
Hv pro 7. – 9. roč. spec. škol
T. Houška, Zpěvník
Písničky z pohádek a dětských filmů I. – IV. Díl
Nejkrásnější pohádkové písničky
Nedvěd, Zpěvník
Z. Šimanovský, Hry s hudbou a techniky muzikoterapie

Poslech:
-

Hymna ČR
A. Dvořák, Slovanský tanec č.7
W. A. Mozart, Menuet z Malé noční hudby
B. Smetana, Prodaná nevěsta - Proč bychom se netěšili, Věrné milování, To pivečko,
Tak tvrdošíjná dívko jsi
A. Dvořák, Humoreska Fis dur
A. Vivaldi, Jaro
J. Strauss, Na krásném modrém Dunaji
B. Smetana, Vltava, Bettina polka, České tance,
N. Paganini, Benátský karneval
W. A. Mozart, Malá noční hudba - 1. věta
A. Dvořák, Furiant
J. S. Bach, Toccata a
A. Dvořák, Rusalka (ukázky)
M. P. Musorgskij, Obrázky z výstavy
J. Brahms, Uherský tanec č.5
A. Chačaturjan, Šavlový tanec
B. Smetana, Hubička
L. Janáček, Její pastorkyňa
P. I. Čajkovskij, Labutí jezero
L. Janáček, Sinfonietta
J. Ježek, Bugatti step
Down by the riverside (píseň amerických černochů)
B. Martinů, Otvírání studánek
S. Prokofjev, Péťa a vlk
R. Birge, Alžbětínská serenáda
P. I. Čajkovskij, Klavírní koncert b moll
P. Schumann, Snění
L. van Beethoven, Symfonie č.5 – Osudová
G. Verdi, Nabucco
A. Vivaldi, Koncerty pro kytaru
W. A. Mozart, Figarova svatba
Z. Fibich, Štědrý den (melodram)
O. Nedbal, Polská krev (opereta)
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-

P. I. Čajkovskij, Květinový valčík (balet Louskáček)
L. van Beethoven, Sonáta Měsíční svit
L. Janáček, Příhody Lišky Bystroušky
E. Grieg, Solvejžina píseň
A. Dvořák, Čert a Káča
J. Suk, Pohádka
M. Ravel, Bolero
B. Smetana, předehra k opeře Libuše
W. A. Mozart, Don Giovanni
G. Verdi, Aida
G. Bizet, Carmen
Poslech country hudby, romské hudby
Roland Santé, Relaxační hudba
Ukázky z různých hudebních žánrů (přinést mohou i žáci to, co rádi poslouchají)

Písně:
Nezacházej slunce; Stín katedrál; Červená řeka; Marnivá sestřenice; Život je jen
náhoda; Pramínek vlasů; Zlatokop Tom; Zlaté střevíčky; Rodné údolí; Tisíc mil; Kytka
masožravá; Valčíček; Stánky; Severní vítr; Bedna od whisky; Chodím po Brodway; Růže
z papíru; Panenka; Všechno nejlepší; Kdyby tady byla; Třešně zrály; Když jsem já ty koně
pásal; Kdyby byla Morava; Čtyři koně jdou; Tancuj, tancuj; Sedlák sedlák; Dobrú noc má
milá; Hory, doly, černý les; Koulelo se koulelo; Na našem dvoře; Pase ovčák ovce; Pod horou
vos drobný; Chodíme, chodíme; Ten chlumecký zámek; Andulko šafářová; Na tom
bošileckým mostku; Žádnej neví, co jsou Domažlice; Eště som sa neoženil; Ó řebíčku,
zahradnický; Skoč tam, natrhej; Rožnovské hodiny; Okolo Hradce; Javorník, Javorník;
Rožnove, Rožnove; Kdyby byl Bavorov; Vrť sa dívča; Stávaj, Jano, hore; Ej, vy páni, vy;
Zaspala nevěsta; A já su synek z Polanky; Široký, hluboký; Přídi, Jano, k nám; Tráva neroste;
Okoř; Ej, lásko, lásko; Veselé Vánoce; Rolničky; Purpura; Tichá noc; další písně dle
schopností a zájmu žáků.
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 6. ročník

zpívá písně běžným způsobem, zrychleně, zpomaleně
vesele, smutně

vnímá tichou melodii, uklidňující rytmus
hraje na tělo, brouká, zpívá beze slov, zpomaluje a
zrychluje tempo, zesiluje a zeslabuje zvuk

učí se taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt
učí se poznávat písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním
taktu
zkouší pantomimou a pohybovou improvizací vyjádřit
pocity při hudbě
seznámí se s charakteristickými rysy romské hudby
improvizuje v pohybovém vyjádření rytmu a nálady
romské hudby
nacvičuje polkový a valčíkový krok
zahraje si společně s ostatními známou písničku

sluchem rozliší zvuk vybraných smyčcových a
dechových hudebních nástrojů a dovede některé
pojmenovat
seznámí se s vybranými skladbami
postihuje hudební výrazové prostředky
učí se zachytit opakované téma v poslouchané skladbě
zná státní hymnu

MKV – hudba jiných
etnik
MDV – vnímání
výrazových prostředků
v lidové hudbě a tanci

Tv – taneční kroky

MKV – lidské vztahy,
vzájemné obohacování
kultur
EV – vztah člověka
k přírodě, vnímavost
P – odraz přírody
v hudebních dílech

Vv – ilustrace

D – vznik křesťanství
Ov – zvyky, tradice,
svátky, roční doby
Z – regionální písně

MPV, PT

základní taneční kroky klasických tanců
relaxační techniky - uvolnění, intimní vztah k hudbě, OSV – rozvoj smysl.
poslech ukolébavky
vnímání, kreativity,
vyjádření pocitů,
muzikoterapie – schopnost aktivního mimoslovního návštěvy koncertů
vyjadřování, spontánní vyjádření pocitů ze zpěvu
divadel
VDO – rozvíjení
skupinová spolupráce, rytmus
slušnosti, tolerance,
aktivity, zásady chování
na kulturních akcích

romská hudba

pohyb na hudbu

taktování

prolínají do vokální a poslechové činnosti

státní hymna
Hudebně pohybové činnosti

hudební nástroje
hudební uskupení
hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě (pohyb,
melodie, rytmus)
mimohudební obsah díla

zpěv jednohlasu
zpěv náročnějších lidových a umělých písní
v rytmickém a melodickém členění s pochopením
charakteru písně po stránce melodické a textové
Poslechové činnosti

nástroje Orffova instrumentáře (ostinátní
doprovod…)

učí se vytleskat složitější rytmus
nacvičuje jednoduché doprovody, ostinato
cvičí rytmické cítění a rytmickou paměť
umí rytmicky zazpívat vybrané písně
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý
naučí se zpívat vybrané písně

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
hlasová hygiena

žák dle svých možností

dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu

Výstup ŠVP
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pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy
pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím
jednoduchých gest a tanečních kroků

sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou
rozlišuje sluchem i zrakem nástroje dechové, smyčcové,
klávesové, drnkací, bicí
získá představu o výrazových prostředcích opery
při poslechu využívá získané zkušenosti
seznamuje se s vybranými skladbami klasiků
poznává komorní soubory (duo, trio, kvartet, kvintet,
sextet, orchestr)

rytmicky doprovází písně na Orffovy nástroje i pomocí
ostinata
odlišuje pojem zvuk, nota, tón
seznamuje se s pojmy notová osnova, pomocné linky,
houslový klíč
rozlišuje noty, pomlky, takty
učí se pojmenovat notovou osnovu
rozlišuje notu celou, půlovou, čtvrťovou
zkouší napsat houslový klíč
seznamuje se se stupnici C dur – názvy not

žák dle svých možností

doprovázet písně pomocí
ostinata

Výstup ŠVP

podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
písně různých žánrů
respektuje dynamiku písně, podle individuálních dispozic
zpívá intonačně čistě
rozlišuje melodii stoupavou a klesavou
rozlišuje zesilování a zeslabování
cvičí rytmickou paměť

žák by měl

znát a interpretovat vybrané
lidové a umělé písně

Výstup RVP

Hudební výchova 7. ročník

základní taneční kroky klasických a moderních tanců

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební uskupení

nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo,
B. Smetana

hudební nástroje

Poslechové činnosti

seznámení s grafickým záznamem melodie

nástroje Orffova instrumentáře

zpěv jednohlasu

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP

OSV – rozvíjet
slušnost,
samostatnost,

OSV – rozvoj
smyslového
vnímání - poznávání
ostatních lidí,
návštěvy koncertů
F – hudební
nástroje, tóny,
ladičky, ráz
EGS – vnímání a
vztah k evropské
hudbě (skladby,
tance)

F – hlasivky, zvuky
Z – zeměpisné
názvy v písních
EV – vnímání
estetických hodnot
v hudě, citlivost
k okolnímu
prostředí - hudba,
rámus
Cj – rým, rytmus
D – husitství
MDV – vnímání
zvuků z médií
(pozitivní sluchový
vjem), setkávání se
s hudbou - televize,
koncerty, soutěže...)

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 7. ročník
žák dle svých možností

seznámí se s relaxační hudbou
volně dýchá, brouká danou píseň, naslouchá ostatním,
spojuje s nimi postupně svůj zpěv
napodobuje zvuky bubnů, zvuky zesiluje a zeslabuje
předává slovo při broukání nebo zpěvu písní podle
určených pravidel
pozná píseň zazpívanou beze slov

nacvičuje polkové a valčíkové kroky
rozliší rytmus valčíku a polky
pohybem vyjádří pocity a tempo z poslechu romské
hudby
taktuje ve dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém taktu

Výstup ŠVP

muzikoterapie – smysl pro rytmus, souhra, postřeh,
udržení rytmu, správná artikulace, soustředění, štafetový
zpěv, sluchová představivost, neverbální komunikace

relaxační techniky – cit pro hudbu a sociální harmonii,
uvolnění

taktování

romské písně, tance

Učivo ŠVP

motivace
k uplatňování
vlastního názoru
v kolektivu
spolužáků, chování
na veřejných akcích
MKV – poznat
rozmanitosti
různých hudebních
kultur, jejich
tradice, hudba
v našem regionu,
lidské vztahy
v lidové písni
MKV – hudební
kultury, hudba v
regionu

MPV, PT

215

žák by měl

rozpoznat vybrané hudební
nástroje symfonického
orchestru

Výstup RVP

Hudební výchova 8. ročník
žák dle svých možností

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové,
drnkací, bicí v symfonickém orchestru a uvede příklad

seznamuje se s životem a vybranými díly B. Smetany
seznamuje se s životem a vybranými díly A.Dvořáka
poslouchá některé skladby B. Smetany
poslouchá některé skladby A.Dvořáka

rozliší durovou a molovou stupnici
rozumí pojmu dvojhlas, kánon
pozná varhanní hudbu
poslouchá vážnou hudbu, hudbu zábavnou i sváteční
rozlišuje melodram, muzikál, operu, operetu, balet,
hudební pohádka
pozná vánoční koledy, vánoční hudbu

podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
písně různých žánrů
zazpívá trampské písně
zná státní hymnu
dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu
seznamuje se s pojmem akord a jeho zápisem v notové
osnově
učí se rozpoznat celý tón, půltón
odlišuje pojem zvuk, nota, tón
zná pojmy notová osnova, pomocné linky, houslový klíč
rozlišuje noty, pomlky, takty
pojmenuje notovou osnovu
rozlišuje notu celou, půlovou, čtvrťovou
zkouší napsat houslový klíč
procvičuje názvy not ve stupnicí C dur

Výstup ŠVP

hudební nástroje
hudební uskupení

nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo

hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě,
mimohudební obsah díla
hudební žánry
rozlišování zpěvních hlasů

Poslechové činnosti

seznámení s grafickým záznamem melodie

zpěv jednohlasu

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP

MDV – vnímání
zvuků z médií,
pozitivní sluchový
vjem, hluk,
zpracovávat
podněty z médií
F – akustika
místnosti
VDO – vzájemná
pomoc,
ohleduplnost,
chování v divadle,
na koncertech
Čj – literární díla
D – národní
obrození
Čj – příběhy –
hudební skladatelé

P – hlasové ústrojí,
hygiena lasu
EV – vnímání
hudby, přírody,
uklidnění
Čj – národní
divadlo
OSV – rozvoj sluch.
vnímání,
sebepoznávání,
sebepojetí, rozvoj
komunikace,
vytváření postojů,
vnímání hodnot,
spolupráce při
řešení problému,
návštěva divadla
EGS – vnímání a
vztah k evropské a
světové hudbě
(např.hymny jiných
států…)

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 8. ročník

muzikoterapie – smysl pro rytmus, souhra, postřeh,
souhra zvuků a pohybů, spolupráce, rozvoj pohybové
fantazie, muzikálnosti, vztah k přírodě, zvuková ilustrace
děje písně, hlasová odvaha, artikulace

vytleskává nebo bubnuje rytmus, udrží stejnoměrné
tempo podle vzoru
dokáže využít získaných znalostí a dovedností
k vytvoření hudebně dramatického vystoupení
na znamení hraje pantomimicky i zvukově „ na pusu na
nástroj“, který si žáci zvolí
pohybem vyjádří jevy z přírody (růst rostlin, stromů, vítr
apod.)
dokáže zvukově ilustrovat děj písně

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

Učivo ŠVP

relaxační techniky - mimoslovní jednání a komunikace,
fantazie, vytvářet osobní vztah k hudbě, verbalizace

žák dle svých možností

pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím
jednoduchých gest a tanečních kroků
předvádí děj písně pantomimicky
při poslechu neznámé skladby si vymyslí a zapíše svůj
„nehudební“ název, o svém názoru hovoří

Výstup ŠVP

Vv – výtvarné
vyjádření hudby
MKV – naslouchání
druhým,
multikulturalita,
vzájemné
obohacování kultur
- odlišnost i rovnost
lidí

MKV – tolerovat
odlišnosti
jednotlivých
hudebních kultur
(především
romské), lidské
vztahy v lidové
písni

MPV, PT
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žák by měl

žák dle svých možností

seznamuje se s životem a vybranými díly B. Smetany
seznamuje se s životem a vybranými díly A. Dvořáka

znát vybrané hudební
skladatele a jejich díla

společně i střídavě po skupinkách nebo jednotlivcích
spojuje jednoduchý rytmický text s pohybem
najde píseň na dané téma nebo slovo

pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím
jednoduchých gest a tanečních kroků
při poslechu orchestrální skladby si vybaví představy,
myšlenky, které souvisejí s tím, co v něm hudba
probouzí
společné bubnování, naslouchání, souhra, vyjádření
pocitů (radost, strach….)

poslouchá hudbu jazzovou, swingovou, rockovou, blues,
country
rozpozná lidové kapely (cimbálová, dudácká)

poslouchá vážnou hudbu, hudbu zábavnou i sváteční
rozlišuje melodram, muzikál, operu, operetu

seznamuje se s pojmem akord a jeho zápisem v notové
osnově
učí se rozpoznat celý tón, půltón
zná pojmy notová osnova, pomocné linky, houslový klíč
rozlišuje noty, pomlky, takty
rozlišuje notu celou, půlovou, čtvrťovou
procvičuje názvy not ve stupnicí C dur

podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
písně různých žánrů
zazpívá trampské písně
zná státní hymnu
dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu

Výstup ŠVP

soustředit se na poslech
skladeb většího rozsahu

rozeznávat různé hudební
žánry

Výstup RVP

Hudební výchova 9. ročník

muzikoterapie – cit pro rytmický pohyb, artikulaci,
rozvoj sluchové paměti, představivosti, muzikálnosti a
spolupráce

relaxační techniky – rozvoj schopnosti soustředit se
mezi ostatními, rozvoj představivosti, mimoslovní
sdělení, empatie

Hudebně pohybové činnosti

nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo

Semafor – Suchý, Šlitr
Osvobozené divadlo – Voskovec, Werich, Ježek

hudební žánry
rozlišování zpěvních hlasů

Poslechové činnosti

seznámení s grafickým záznamem melodie

zpěv jednohlasu

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP

VDO – kultivovaný
projev, vědomé
dodržování pravidel
chování na koncertě,
v divadle

EGS – vnímání a
vztah k evropské a
světové hudbě
(skladby, tance, písně
jiných zemí)
D, Čj – divadlo
F – hudební nástroje
OSV – vnímání
hodnot, vytváření
postojů, rozvoj
pozornosti a
soustředění, estetika
mezilidských vztahů

Z – zeměpisné názvy
v písních
EV – citovost
v hudbě, vztah
k místu, kde žijeme
P – hlasové ústrojí,
hlasová hygiena
MDV – rozvíjet
schopnost zpracovat,
vyhodnotit a využít
podněty z médií,
vnímání autorova
mediálního sdělení

MPV, PT

5.7.2 Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:
Vyučuje se ve 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jednu hodinu týdně jako samostatný předmět.
Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Pro výuku je možno využívat učebnu Vv, kmenovou i počítačovou učebnu. Některé
výtvarné činnosti lze provádět ve všech prostorách školy nebo mimo budovu školy (např.
kreslení v plenéru). Návštěva výstav, realizace projektů a dalších s výukou souvisejících
činností, probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do
školních plánů.

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova:
-

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
umožňuje užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého
vnímání, cítění, poznávání

Formy a metody práce:
-

samostatná práce zaměřená na hravé činnosti a experimentování
skupinové vyučování
kolektivní práce
krátkodobé projekty

Kompetence:
V předmětu výtvarná výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• porozumět obecně používaným termínům výtvarné oblasti a zacházet s nimi
• samostatně vnímat a pozorovat realitu
• zaujímat a vyjadřovat postoj k vizuálně obraznému vyjádření
Kompetence k řešení problémů
• přemýšlet o různorodosti interpretace téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímat
k nim svůj postoj
• vystupovat při hodnocení uvážlivě, tak aby svůj názor byl schopný obhájit
218

•

tvořivě přistupovat k řešení výtvarných problém

Kompetence komunikativní
• zapojit se do diskuse, respektovat názor ostatních
• vnímat i mimojazykovou komunikaci a využívat ji
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny
• klást k tématu otázky, o tématu diskutovat
• pracovat ve třídě v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• pochopit, že jiný názor na společně prožitý estetický zážitek je přínosem
• respektovat různorodost vyjádření, možnost alternativního řešení
Kompetence sociální a personální
• pochopit a přijmou za své zásady chování na kulturních akcích
• tvořivě pracovat a spolupracovat ve skupině
• prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních
• zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele
• respektovat různorodost vyjádření, možnost alternativního řešení
Kompetence občanské
• pochopit potřebu respektovat a oceňovat naše kulturní tradice
• budovat v sobě pozitivní postoj k výtvarným dílům a vlastní tvořivosti
• zažít úspěch
Kompetence pracovní
• snažit se dokončit práci v dohodnutém čase
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání výtvarných potřeb
• využít získaných návyků a znalostí v další praxi
• využívat moderní informační technologie
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Náměty pro práci v 1. - 5. ročníku (výtvarná výchova)
-

námětové kreslení na základě vlastního prožitku, rozvoj dětské představivosti a
fantazie
dětský příběh vyjádřený kresbou
pozorování přírodnin, rozlišování tvarů, barvy, struktury, jejich kombinace a výtvarné
dotváření na základě představ dítěte
využití barev základních i barev vzniklých kombinací
pozorování tvarů užitkových předmětů a pokusy o výtvarné zpracování jejich
obrysové linie
rytmické řešení plochy s využitím různých prvků a střídání barev
členění plochy s použití geometrických prvků, barevná kompozice
jednoduché náčrty a modely podle fantazie a skutečnosti
hračky v životě dětí
vytváření prostorových fantazií seskupováním a kombinováním přírodních i umělých
materiálů, včetně materiálů netradičních
kresby podnícené vyprávění, příběhem - kreslení podle představ
já a moje rodina, kamarádi
hra s linií, vedení linie v různých materiálech
jednoduché dekorativní kreslení, otisky přírodních materiálů
jednoduché prvky moderní techniky ve výtvarné výchově
společné práce na velkém formátu, kompozice jednotlivých výtvorů do plochy a
prostoru
tématické práce (Vánoce, Velikonoce, Masopust, Den Země……)
seznamování se s významnými osobnostmi výtvarného umění
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 1. ročník
žák dle svých možností

učí se schopnosti vyjádřit se o své práci

podílí se na dotváření prostředí školy

seznámí se s ilustracemi J. Lady

procvičuje základy malování na počítači - čára, štětec,
barva

vyjadřování

Komunikace
vnímání prostředí a jeho estetické dotváření

ilustrace J. Lady

Ilustrátoři dětské knihy

práce s počítačem – kreslící program

práce s přírodním materiálem - frotáž, nalepování

techniky plastického vyjadřování - plastelína

Tradiční a netradiční techniky

tvar, barva

komponuje jednoduché tvary, vnímá neuspořádání či
záměrné rozmisťování a řazení

výtvarně zpracovává tvárný a přírodní materiál

výrazová vlastnost linie

rozpoznává barvy a tvary, porovnává je a třídí na základě
jejich odlišnosti dle svých vjemů

barvy, technika malby

druhy výtvarných potřeb

Kresba

Malba

Učivo ŠVP

seznámí se s kresbou měkkým materiálem - tužkou,
tamponem

seznámí se s technikou malby vodovými, temperovými a
prstovými barvami, suchým pastelem
poznává barvy

Výstup ŠVP

Čj – rozvoj slovní
zásoby

Čj – dětská říkadla

Pr – změny ročních
období v přírodě

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 2. ročník
žák dle svých možností

práce s počítačem v kreslicím programu

rozvíjí již zvládnuté dovednosti práce malby na počítači,
pracuje s tužkou, tvary, vybarvuje

vystavuje své práce

rozvíjí schopnost vyjádřit se o svém tvůrčím záměru a
hodnotit ho

rozvoj komunikace

Komunikace, vysvětlování

ilustrace O. Sekory, Z. Millera

Ilustrátoři dětské knihy

práce s přírodním materiálem

výtvarně zpracovává přírodní materiál - tisk, otisk

seznámí se s ilustracemi O. Sekory, Z. Millera

techniky plastického vyjadřování - modurit,
samotvrdnoucí hmota, papír, práce skupin

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

rozvíjí schopnost výtvarně vnímat věci, užitkové
předměty z hlediska funkce, tvaru, dekoru, pohybu

uplatňuje vlastní zkušenosti při tvůrčích činnostech

kombinace linie a tvaru v ploše, barva

začíná rozpoznávat prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie, tvar, barva), porovnává je a třídí na základě
odlišnosti dle svých vlastních zážitků a vjemů

technika malby a míchání barev

kresba různými druhy materiálů

Kresba

Malba

Učivo ŠVP

procvičuje kresbu tužkou a tamponem,
zvládne kresbu dřívkem, uhlem a rudkou

zvládne techniku rozfoukávání barev

učí se techniku míchání barev

procvičuje techniku malby vodovými, temperovými a
prstovými barvami

Výstup ŠVP

knihovna - knížky a
ilustrace

Čj – žákovská

pozorování přírody

Pr – věci denní
potřeby
přírodní materiály

M – třídění prvků
podle daného
znaku, porovnávání
velikosti shodnosti a
odlišnosti

MPV
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žák by měl

být schopen výsledky své
činnosti sdělit spolužákům

uplatňovat vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech

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

zvládnout základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

Výstup RVP

Výtvarná výchova 3. ročník
žák dle svých možností

podílí se na dotváření prostředí školy, vystavuje své
práce

seznámí s ilustracemi H. Zmatlíkové

zdokonaluje již zvládnuté dovednosti malování na
počítači, učí se pracovat s lupou

poznává rozlišné materiály (přírodní i umělé), seznamuje
se s rozmanitými způsoby jejich zpracování
experimentuje s různými způsoby zpracování
skupinových prostorových prací, při práci zapojuje
vlastní zkušenost a fantazii
vidí potřebu komunikace v rámci skupiny (výběr
vhodného materiálu, formátu, barevnosti, námětu)

zvládne kresbu tužkou a tamponem, kresbu dřívkem,
uhlem a rudkou
rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření –(linie,
tvar, barva), porovnává je a třídí na základě odlišnosti dle
svých vlastních zážitků, vjemů a představ

poznává a používá různé druhy štětců podle dané potřeby

procvičuje si techniku malby vodovými, temperovými
prstovými barvami, techniku míchání barev,
rozfoukávání barev
pracuje s barvou různé koexistence, rozezná studené a
teplé barvy

Výstup ŠVP

uspořádání objektů do celku a prostoru
vnímání velikosti
kontrast

kresba s různými druhy materiálů

práce se štětcem

práce s barvou

otisk, rytí, tupování

prezentace své práce

Komunikace, vysvětlování

ilustrace H. Zmatlíkové

Ilustrátoři dětské tvorby

práce v grafickém editoru

rozvoj komunikace

techniky plastického vyjadřování-hlína, samotvrdnoucí
hmota, papír, kašírování, koláž, skupinové práce
přírodní materiál

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Kresba

Malba

Učivo ŠVP

a ilustrace

Čj – žákovská
knihovna- knížky

Pr – poznávání
přírodnin,
pozorování
přírody,vnímání a
využívání její
barevnosti

M – geometrické
tvary, řazení prvků
na ploše a v
prostoru

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 4. ročník
žák dle svých možností

práce v grafickém editoru – kreslicí program

vytvoří jednoduchý obrázek za použití zvládnutých
prvků

vystavuje své práce

prezentace

Komunikace
hodnocení
práce ve skupině

komunikuje o obsahu své tvorby

učí se zapojit do práce skupiny a obhájit vizuálně
obrazná vyjádření, která sám vybral či dotvořil
podílí se na reprezentaci školy (soutěže Vv)

ilustrace J. Trnky

seznámí se s ilustracemi J. Trnky

Ilustrátoři dětské tvorby

grafické techniky - vosková technika

práce s přírodním materiálem, kombinace technik

techniky plastického vyjadřování - modelování z papíru,
hlíny

uplatňuje vlastní prožitky, zapojuje fantazii

vychází ze zrakových i hmatových vjemů

získává cit pro prostorové ztvárnění

propracovává techniky z 1. období

kompozice v ploše

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

výrazové vlastnosti linie

malba, hra s barvou

učí se kresbou vystihnout tvar objektu a jeho začlenění v
ploše

Kresba

Malba

Učivo ŠVP

propracovává techniky kreslení z 1. období

zdokonaluje si techniky malby z prvního období; zvládne
malbu stěrkou, rozlévání barev
při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě
vztahů (barevné kontrasty, proporční vztahy)

Výstup ŠVP

ilustrace, motiv a
příběh

Čj – žákovská
knihovna, knížky,

materiálů

Den Země, sběr a
třídění odpadů,
využití odpadních

citového vztahu
k přírodě, k místu

Př, Vl – využívání

tvary, vnímání tvar
a velikostí, na ploše
a v prostoru

M – geometrické

MPV
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vyjádřit (slovně, mimoslovně,
graficky) pocit z vnímání
tvůrčí činnosti vlastní,
ostatních i uměleckého díla

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

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

uplatňovat základní dovednosti
pro vlastní tvorbu, realizovat
svůj tvůrčí záměr

Výstup RVP

Výtvarná výchova 5. ročník
žák dle svých možností

Malba

Učivo ŠVP

zaměřuje se vědomě na projevení vlastní zkušenosti
v návaznosti na komunikaci
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
učí se spolupracovat v rámci skupiny, komunikovat
s ostatními při výběru formátu, obsahu a způsobu
výtvarného zpracování tématu
vystavuje své i skupinové práce, podílí se na reprezentaci
školy (Vv soutěže)

pozná ilustrace A. Borna, R. Pilaře

propracovává zvládnuté techniky
užívá a kombinuje modelování a skulpturální postup
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě zrakového vnímání k vnímání dalšími
smysly, uplatňuje je v prostorové tvorbě
přechází na kreslení náročnějších obrázků za použití
již zvládnutých prvků

prezentace

práce ve skupině

porovnávání

Komunikace
hodnocení vlastní práce

ilustrace A. Borna , R. Pilaře

Ilustrátoři dětské tvorby

práce s počítačem - grafický editor

grafické techniky - tisk z koláže

techniky plastického vyjadřování - modelování
z papíru, hlíny, sádry a drátu
práce s přírodním materiálem, kombinace technik

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

zdokonaluje techniky malby z předešlých ročníků
hra s barvou
osvojí si schopnost vědomě míchat základní barvy
emocionální barva
barevně vyjadřuje své pocity a nálady
akční tvar malby a kresby, prostředky pro
vyjádření emocí
pojmenovává a porovnává barevné kontrasty a proporční
vztahy
při tvorbě vědomě projevuje vlastní zkušenost
Kresba
vytváří vlastní výtvarná vyjádření, která mají
výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
kresba různým materiálem
prohloubí si ovládnuté techniky kreslení
kresba v plenéru
dokáže kresbou vystihnout tvar a strukturu objektu
uspořádání objektů do celků - na základě velikosti
zvládne obtížnější práci s linií
a výraznosti
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření
ve vztahu k celku - vyjádření linie a barevné plochy

Výstup ŠVP

knihovna knížky a
ilustrace,
motiv, dětský příběh,
animace, humor

Čj – žákovská

M – geometrické tvary,
tělesa,
vnímání tvarů a velikostí,
řazení
prvků na ploše a v prostoru
Př, Vl – využívání
citového vztahu k přírodě,
sběr a třídění odpadu

M – geometrické tvary,
měření,
porovnávání délek,
vnímání tvarů a velikostí,
řazení prvků na ploše a v
prostoru

Př – vnímání své osoby,
ochrana svého zdraví
poznatky o lidském těle
emoce, nálady

MPV

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:
Vyučuje se ve 6.,7., 8.a 9. ročníku po jedné hodině jako samostatný předmět. Výtvarná
výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Pro výuku je možno využívat učebnu Vv, kmenovou i počítačovou učebnu. Některé
výtvarné činnosti lze provádět ve všech prostorách školy nebo mimo budovu školy (kreslení
v plenéru). Návštěva výstav, realizace projektů a dalších s výukou souvisejících činností,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních
plánů.

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova:
-

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání,
cítění, poznávání
rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity
směřuje k užívání různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších
informačních a komunikačních technologií

Formy a metody práce:
-

samostatná práce zaměřená na hravé činnosti a experimentování
skupinové vyučování
kolektivní práce
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
EV -

lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k životnímu prostředí

OSV - kreativita, komunikace, spolupráce, asertivní komunikace, cvičení aktivního
naslouchání, mezilidské vztahy
EGS -

mezinárodní smlouvy o ochraně životního prostředí

MDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, reklama, vliv médií na kulturu
MKV - multikulturalita, porozumět rozdílnosti kultur, kultura a umění v našem regionu
(umělci, stálé kulturní akce, významné stavby apod.)
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VDO - pochopit a vnímat práce ostatních žáků, respektovat názor ostatních
V předmětu výtvarná výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:

Kompetence:
Kompetence k učení
• porozumět obecně používaným termínům výtvarné oblasti a zacházet s nimi
• samostatně vnímat a pozorovat realitu
• zaujímat a vyjadřovat postoj k vizuálně obraznému vyjádření
• využívat poznatky v dalších výtvarných činnostech
Kompetence k řešení problémů
• přemýšlet o různorodosti interpretace téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímat
k nim svůj postoj
• vystupovat při hodnocení uvážlivě, tak aby svůj názor byl schopný obhájit
• tvořivě přistupovat k řešení výtvarných problém
• kombinovat vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
Kompetence komunikativní
• zapojit se do diskuse, respektovat názor ostatních
• vnímat i mimojazykovou komunikaci a využívat ji
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny
• klást k tématu otázky, o tématu diskutovat
• pracovat ve třídě v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• pochopit, že jiný názor na společně prožitý estetický zážitek je přínosem
• respektovat různorodost vyjádření, možnost alternativního řešení
Kompetence sociální a personální
• pochopit a přijmou za své zásady chování na kulturních akcích
• tvořivě pracovat a spolupracovat ve skupině
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny,obhájit názor a přijmout názor ostatních
• zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele
• respektovat různorodost vyjádření, možnost alternativního řešení
Kompetence občanské
• pochopit potřebu respektovat a oceňovat naše kulturní tradice
• budovat v sobě pozitivní postoj k výtvarným dílům a vlastní tvořivosti
• zažít úspěch
Kompetence pracovní
• snažit se dokončit práci v dohodnutém čase
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání výtvarných potřeb
• využít získaných návyků a znalostí v další praxi
• využívat moderní informační technologie
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Náměty pro práci v 6. - 9. ročníku (výtvarná výchova)
-

-

námětové kreslení na základě pozorování skutečnosti
člověk a jeho pocity a nálady – vyjádření barvou, symboly barev
pozorování přírodnin, rozlišování tvarů, barvy, struktury, jejich kombinace a výtvarné
dotváření na základě představ dítěte, neživá příroda – detail, zvětšeniny, řezy –
vyjádření kontrastu přírodních forem a pozadí
využití barev základních i barev vzniklých kombinací – naléhavost a dramatičnost
zpřesňování vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy konfrontací představy se
skutečností
výtvarné vyjádření věcí (tvar, prostor, barva, skutečnost a představa)
členění plochy s použití geometrických prvků, barevná kompozice
řazení prvků – linie – tvary – barevnost (kontrast a harmonie)
dekorativní návrhy
vytváření prostorových fantazií seskupováním a kombinováním přírodních i umělých
materiálů, včetně materiálů netradičních
přepis skutečnosti – krajina, architektura
hra s linií, vedení linie v různých materiálech, hra s písmem a slovem
design a užité umění, estetická úroveň předmětů denní potřeby
jednoduché prvky moderní techniky ve výtvarné výchově
společné práce na velkém formátu, kompozice jednotlivých výtvorů do plochy a
prostoru
tématické práce (Vánoce, Velikonoce, Masopust, Den Země……)
umění v proměnách času, práce s uměleckým dílem
výtvarné fantazie s počítačem
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 6. ročník

teorie barvy, barvy studené a teplé, odstíny barev

porovnávání

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
rozvíjí spolupráci v rámci skupiny, komunikuje
s ostatními při výběru formátu, obsahu a způsobu
výtvarného zpracování tématu
vystavuje své i skupinové práce, podílí se na
reprezentaci školy (Vv soutěže)

prezentace

práce ve skupině

hodnocení vlastní práce

Komunikace

kombinované techniky – vyjádření vjemů, emocí, situací

při rozvíjení komunikace se vědomě zaměřuje na
projevení vlastní zkušenosti a prožitků

seznámí se s různými typy písma a jeho použitím
v běžném životě
za využití různorodých materiálů a výtvarných postupů
zobrazuje vlastní fantazijní představy

grafické techniky, otisk papírové matice

využívá lineárních symbolů, rozvíjí estetické cítění

dekorační práce, využití tvaru, linie, kombinace barev a
pravidelného střídání lineárních symbolů
písmo a užitá grafika, reklama

práce s počítačem - práce v grafickém editoru, grafické
studio

plastická a prostorová tvorba – papír, hlína, drát –
rozvíjení smyslové citlivosti
společná práce na jednom objektu

Tradiční a netradiční výtvarné prostředky

Malba

při tvorbě vychází z vlastních zkušeností, představ a
zážitků, dokáže je převést do objemových rozměrů
ve spolupráci s ostatními při společné práci hledá
nejvhodnější postupy a prostředky
rozvíjí dovednosti získané v 1. období, začíná pracovat
s clipartem

užívá správně techniku malby, texturu, míchá a vrství
barvy
k osobitému výtvarnému vyjádření se učí využívat
znalostí o základních barvách

jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů –
přímka, křivka, spirály, elipsy - řazení, rytmus, prolínání,
práce se šablonami

pro získání osobitých výsledků si hraje s různými
vlastnostmi prvků a jejich vztahů

Kresebné studie

Učivo ŠVP
linie, tvar, objem – jejich rozvržení v ploše, v prostoru,
jejich vztahy, podobnost, kontrast, rytmus

žák dle svých možností

vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných
zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání
uplatňuje osobitý přístup k realitě

Výstup ŠVP

OSV – sociální
rozvoj asertivní
komunikace,
cvičení aktivního
naslouchání

MDV – kritické
čtení a vnímání
mediálních sdělení

EV – lidské aktivity
a problémy
životního prostředí

D – pravěk

OSV – komunikace

Hv – melodie,
rytmus
OSV – kreativita

MPV, PT

230

Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 7. ročník
žák dle svých možností

teorie barvy, barvy studené a teplé, odstíny barev

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
spolupracuje v rámci skupiny, komunikuje s ostatními při
výběru formátu, obsahu a způsobu výtvarného zpracování
tématu
vystavuje své i skupinové práce, podílí se na reprezentaci
školy (Vv soutěže)

zaměřuje se vědomě na projevení vlastních zkušeností a
prožitků v návaznosti na komunikaci

nauka o perspektivě, umístění postav na plochu

učí se využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném
vyjádření
vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření svého
osobního pojetí
seznamuje se s výtvarnou tvorbou nejstarších civilizací a
hravou formou zpracovává jejich produkci

prezentace

práce ve skupině

porovnávání

Komunikace
hodnocení vlastní práce

kombinované techniky – výtvarné náměty z Asie, Afriky
a Ameriky
práce s uměleckým dílem, experimenty, hravé dotváření

dekorační práce, využití tvaru, linie, kombinace barev a
pravidelného střídání lineárních symbolů
písmo a užitá grafika, reklama

práce s počítačem - práce v grafickém editoru, grafické
studio
grafické techniky, linoryt

plastická a prostorová tvorba – papír, hlína, drát
rozvoj smyslové citlivosti
společná práce na jednom objektu

Tradiční a netradiční výtvarné prostředky

Malba

linie, tvar, objem – jejich rozvržení v ploše, v prostoru,
šrafování
experimentální řazení, seskupování, zmenšování,
zvětšování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru

Kresebné studie

Učivo ŠVP

zobrazuje vlastní fantazijní představy za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů
hraje si s typy písma a kombinací písma s linií

využívá lineární symboly, rozvíjí si estetické cítění

při tvorbě vychází z vlastních zkušeností, představ a zážitků,
dokáže je převést do objemových rozměrů
ve spolupráci s ostatními při společné práci hledá
nejvhodnější postupy a prostředky
zkouší komponovat clipart do zvolené plochy

využívá znalosti o základních barvách k osobitému
výtvarnému vyjádření, vyjádření situací a událostí

užívá správně techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy

hraje si s různými vlastnostmi prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků

vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných
zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání
uvědomuje si možnosti kompozičních přístupů a postupů

Výstup ŠVP

OSV – sociální
rozvoj, asertivní
komunikace

MKV –
multikulturalita

D – Egypt

MDV – reklama

EV – lidské aktivity
a problémy
životního prostředí

OSV – komunikace,
spolupráce

OSV – kreativita

Hv – rytmus

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 8. ročník
žák dle svých možností

teorie barvy, barvy studené a teplé, odstíny barev –
sytost, tón, harmonie, kontrast

porovnávání
práce ve skupině

utváří si vlastní názory na výtvarné umění

spolupracuje v rámci skupiny, komunikuje s ostatními při
výběru formátu, obsahu a způsobu výtvarného
zpracování tématu
podílí se na dotváření svého okolního prostředí

prezentace

hodnocení vlastní práce

práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi
uměleckých děl – renesance, baroko, klasicismus
Komunikace

kombinované techniky

nauka o perspektivě, umístění postav na plochu

práce s počítačem - práce v grafickém editoru, grafické
studio, internet
grafické techniky, linoryt
dekorační práce, využití tvaru, linie, kombinace barev
pravidelného střídání lineárních symbolů
písmo a užitá grafika, reklama, propagační prostředky

plastická a prostorová tvorba – papír, hlína, drát
rozvoj smyslové citlivosti
společná práce na jednom objektu

Tradiční a netradiční výtvarné prostředky

Malba

linie, tvar, objem – jejich rozvržení v ploše, v prostoru,
šrafování
zdokonalování technik kresby, způsoby stínování

Kresebné studie

Učivo ŠVP

při komunikaci se zaměřuje vědomě na projevení
vlastních zkušeností a prožitků

zobrazuje vlastní fantazijní představy za využití
různorodých materiálů a výtvarných postupů
procvičuje využívání perspektivy ve svém vlastním
výtvarném vyjádření
vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření
svého osobního pojetí
seznamuje se s nejznámějšími díly a umělci a hravou
formou zpracovává jejich produkci

hraje si s typy písma a kombinací písma s linií

při tvorbě vychází z vlastních zkušeností, představ a
zážitků, dokáže je převést do objemových rozměrů
ve spolupráci s ostatními při společné práci hledá
nejvhodnější postupy a prostředky
komponuje clipart do zvolené plochy, zkouší využívat ve
výtvarném vyjádření možnosti internetu
využívá lineární symboly, rozvíjí si estetické cítění

užívá správně techniku malby, texturu, míchá a vrství
barvy
prohlubuje využívání znalostí o základních barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření, vyjádření situací a
událostí

vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných
zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání
uplatňuje osobitý přístup k realitě
propracovává uplatňování techniky kresby a zachycení
prostoru

Výstup ŠVP

OSV – sociální
rozvoj, asertivní
komunikace

OSV – kreativita
D – středověk

vliv médií na
kulturu
MKV –
multikulturalita

MDV – reklama,

OSV – komunikace,
spolupráce

OSV – kreativita

MPV, PT

232

žák by měl

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

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

uplatňovat linie, barvy, tvary
objekty v ploše i prostoru
podle vlastního tvůrčího
záměru, využít jejich vlastnosti
a vztahy, pojmenovat je ve
výsledcích vlastní tvorby i
tvorby ostatních; vnímat a
porovnat jejich uplatnění
v běžné i umělecké produkci

uplatňovat základní dovednosti
při přípravě, realizaci a
prezentaci vlastního tvůrčího
záměru

Výstup RVP

Výtvarná výchova 9. ročník

seznamuje se se střípky dějin umění a významnými
osobnostmi
hravou formou zpracovává jejich produkci

nauka o perspektivě, umístění postav na plochu

využívá perspektivu ve svém vlastním výtvarném
vyjádření

práce s uměleckým dílem, experimenty s reprodukcemi
uměleckých děl – umění 20. století

kombinované techniky

písmo a užitá grafika, reklama, propagační prostředky

práce s počítačem - grafický editor, grafické studio
grafické techniky, suchá jehla
dekorační práce, využití tvaru, linie, kombinace barev a
pravidelného střídání lineárních symbolů
batika, papírovina, ubrousková technika

společná práce na jednom objektu

plastická a prostorová tvorba – papír, hlína

Tradiční a netradiční výtvarné prostředky

barevné kompozice, malba podle skutečnosti,
emocionální malba

hraje si s typy písma a kombinací písma s linií

při tvorbě vychází z vlastních zkušeností, představ a
zážitků, dokáže je převést do objemových rozměrů
při společné práci ostatními hledá nejvhodnější postupy a
prostředky
prohlubuje dovednosti práce s počítačovou grafikou
rozvíjí estetické cítění
za využití různorodých materiálů a výtvarných postupů
zobrazuje vlastní fantazijní představy

užívá správně techniku malby, texturu, míchá a vrství
barvy
využívá znalostí o základních barvách k osobitému
výtvarnému vyjádření, vyjádření situací a prožitků

kresba podle skutečnosti – portrét, figura, zátiší
Malba

zdokonaluje techniku kresby a zachycení prostoru

Kresebné studie

Učivo ŠVP
práce v plenéru

žák dle svých možností

vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných
zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání

Výstup ŠVP

D – 20. století

OSV – komunikace,
spolupráce

OSV – kreativita

EV – vztah člověka
k prostředí

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 9. ročník

spolupracuje v rámci skupiny, komunikuje
s ostatními při výběru formátu, obsahu a způsobu
výtvarného zpracování tématu
podílí se svými pracemi na dotváření svého okolního
prostředí

vytváří si vlastní názory na výtvarné umění

při komunikaci se vědomě zaměřuje na projevení
vlastních zkušeností a prožitků

prezentace

porovnávání
práce ve skupině

Komunikace
hodnocení vlastní práce

výtvarné umění v našem městě

seznamuje se s výtvarným uměním našeho regionu

Učivo ŠVP
novodobé výtvarné styly a techniky

žák dle svých možností

zkouší porovnávat rozdíly výtvarných vyjádření

Výstup ŠVP

VDO – vnímat
práce ostatních žáků

OSV – sociální
rozvoj, asertivní
komunikace,
mezilidské vztahy

EGS – jsme
Evropané, náš
region

MPV, PT

Člověk a zdraví

5.8

5.8.1 Výchova ke zdraví

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně. Výchova ke
zdraví je jako vzdělávací obor součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu. Pozorování,
šetření a výzkum lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace
šetření a průzkumů, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících
mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví:
-

-

poskytuje orientaci v základních názorech na zdraví
vede k postupnému uplatňování preventivních činností podporujících zdraví
umožňuje chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených
s dospíváním
dává prostor pochopení významu dodržování zásad zdravého způsobu života a
ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své zdraví;podporuje snahu o jeho zlepšení a
posílení
směřuje k rozpoznávání základních situací, ohrožujících tělesné a duševní zdraví
vlastní i druhých
upevňuje poznatky a dovednosti, které pomáhají předcházet poškození zdraví
zajišťuje utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a
duševní hygieny, výživy a pohybových aktivit
rozvíjí u žáků sociální dovednosti a komunikaci
zdůrazňuje nácvik dovedností odmítání škodlivé látky, předcházení úrazům a prevence
vlastního ohrožení v různých situacích
vytváří prostor pro osvojování dovedností a způsobů chování a rozhodování, které
vedou k zachování a posílení zdraví
seznamuje žáky s možným nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i
mimořádných situacích
poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou
jeho zdraví

Formy a metody práce:
-

činnostní výuka praktického charakteru
výuka ve dvojicích nebo skupinách (s možností využití pracovních listů, časopisů,
DVD, výpočetní techniky a dalších vhodných pomůcek)
besedy, exkurze, modelové situace, dotazníky
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-

krátkodobé projekty, výzkum - šetření, hry, soutěže

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - tématické okruhy Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena, Kreativita, Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace,
Spolupráce a soutěživost, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty,
postoje, praktická etika
VDO - tématické okruhy Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát
EGS -

styl života v evropských rodinách, život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů
Evropy, životní styl Evropanů, mezinárodní organizace

MKV - tématické okruhy Lidské vztahy, Etnický původ, Kulturní rozdíly
EV -

základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, aktuální ekologický problém,
prostředí a zdraví, ekosystémy

MDV - tématické okruhy Fungování a vliv médií ve společnosti, kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení

Kompetence:
V předmětu výchova ke zdraví budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
• poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu v osvojování brání
• chápat obecně používané termíny
• pracovat s učebním i informačním materiálem a pomůckami
Kompetence k řešení problémů
• vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsoby
řešení
• řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní
překážky
• přijímat důsledky svých rozhodnutí
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• dokázat popsat problém a svěřit se s ním; při řešení složitějších problémů požádat o
radu a řídit se jí
• dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
• vyjadřovat se a vést dialog
• rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat

235

•
•
•
•

využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným
textům, záznamům a obrazovým materiálům
vyjadřovat své názory a postoje a umět vhodnou formou obhájit svůj názor
využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální
• posilovat své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
• mít povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
• rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snažit se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
• posilovat sociální chování a sebeovládání, být vnímavý k potřebám nemocných a
postižených lidí
• uvědomovat si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
Kompetence občanské
• znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla
soužití
• chápat nebezpečí rasizmu a xenofobie
• chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu
• dokázat se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy
Kompetence pracovní
• rozšiřovat komunikační schopnosti při kolektivní práci
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot
• využívat získané znalosti a zkušenosti při vytváření představy o možnostech svého
budoucího pracovního uplatnění
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projevovat zdravé sebevědomí
a preferovat ve styku
s vrstevníky pozitivní životní
cíle, hodnoty a zájmy

uvědomovat si základní životní
potřeby a jejich naplňování ve
shodě se zdravím

chápat význam dobrého soužití
mezi vrstevníky i členy rodiny

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 8. ročník
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

odpovědnost jedince za zdraví

Životní potřeby člověka a jejich naplňování
primární, biologické a fyziologické potřeby a jejich
uspokojování – jídlo, pití, spánek pocit bezpečí atd.
sekundární potřeby – sociální potřeby člověka (sociální
jistoty), prostředí, bydlení, zdravotní péče, vzdělání, atd.
Podpora zdraví a její formy
prevence a intervence
působení na změnu kvality prostředí a chování jedince

vztahy ve dvojici – význam kamarádství, přátelství
vztahy mezi chlapci a děvčaty
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - škola,
vrstevnická skupina, zájmová skupina
základy společenského chování
Morální rozvoj
rozvíjení dovednosti pro řešení problémů v mezilidských
vztazích, pomáhající a prosociální chování

Vztahy mezi lidmi a formy soužití
vztahy a pravidla soužití v rodině
rodina, manželství, rozpad rodiny
partnerské vztahy, láska

Rizika ohrožující zdraví
nacvičuje kompenzační, relaxační a regenerační
stres, jeho vztah ke zdraví, frustrace- kompenzační,
relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy,
techniky k překonáván únavy, stresových situací a
stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
posilování své duševní odolnosti
Osobnostní a sociální rozvoj
seznámí se s důležitými životními hodnotami, uvědomí si
sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah
jejich význam pro podporu pozitivního naladění
k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí
osobnosti
seberegulace a sebeorganizace činností a chování ze souboru životních hodnot vybere a posoudí ty
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
hodnoty, které jsou pro člověka i jeho samého důležité
zvládání problémových situací

vyjmenuje a popíše základní životní potřeby člověka
seznamuje se se způsoby uspokojování základních
životních potřeb
pojmenuje a vyjádří své životní potřeby a ujasní si
způsoby jejich naplňování
chápe důsledky, které se projevují při neuspokojování
základních primárních biologických potřeb člověka a
dopad na jeho zdraví a psychický vývoj
seznamuje se s příčinami vzniku stresu, stresových
situací a jeho vlivem na zdraví

učí se řešit neshody, konflikty, nacvičuje přiměřené
způsoby komunikace a chování mezi vrstevníky

chápe příbuzenské vztahy, vysvětlí pojmy švagr, tchán,
tchýně, snacha, zeť; z praxe a vlastní rodiny popíše a
pojmenuje jednotlivé členy
uvědomuje si poslání rodiny, její funkce
pochopí význam správného fungování rodiny
uvědomuje si rovnoprávné postavení rodičů,
diskutuje důsledky nesprávného fungování rodiny,
rozpad rodiny
pochopí důležitost vzájemných dobrých vztahů mezi
dětmi a rodiči, prarodiči a sourozenci, uvede příklady
z vlastního života
chápe význam přátelství, kamarádství
popíše a charakterizuje vlastnosti správného kamaráda
přijímá přátelství a sám se přátelsky chová
chápe rozdílnost kamarádských a přátelských vztahů
mezi dívkami a chlapci

Výstup ŠVP

OSV –
rozvoj schopnosti
sebepoznávání,
hodnoty, postoje
rozhodovací
dovednosti

P – biologie člověka

OSV –
psychohygiena

MKV – kulturní
rozdíly, individuální
zvláštnosti každého
člověka, lidské
vztahy

Ov – rodina,
domov, přátelství
OSV – mezilidské
vztahy,
komunikace,
spolupráce, řešení
problémů, vzájemné
poznávání ve
skupině, hodnoty,
postoje
VDO –
demokratické
vztahy mezi
vrstevníky,
demokratické
způsoby řešení
konfliktů
MKV – lidské
vztahy, rasová
snášenlivost
Projekt – sociogram
EV – základní
podmínky života

MPV, PT
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uvědomuje si důležitost zdraví jako prvořadou hodnotu,
která se podílí na kvalitě lidského života
pochopí vlastní zodpovědnost za své zdraví
dokáže vyjádřit své pocity a rozpoznat, zda se jedná o
pocity tělesné nebo duševní
diskutuje se svými spolužáky o pocitech, souvisejících se
zdravím

respektovat zdravotní stav svůj
i svých vrstevníků a v rámci
svých možností usilovat o
aktivní podporu zdraví

naučí se rozlišovat důležité skutečnosti a hodnoty života
postupně získává schopnost orientovat se v dnešním
složitém světě, uvědomuje si nutnost stále se učit,
naslouchat a pomáhat druhým
objasní si své osobní a životní cíle a získá představu o
postupných krocích k jejich dosažení
uvědomuje si silné stránky své osobnosti, své kladné
vlastnosti a dovednosti, které mu usnadňují život
rozpoznává problémové situace, osvojuje si schopnosti
sebekontroly a sebeovládání a zvládání problémových
situací
posiluje se pro překonávání překážek

Výstup ŠVP

uvědomuje si význam správné výživy pro zdraví
osvojí si zásady zdravého stravovacího režimu, získává
přehled o správných stravovacích návycích
seznámí se s požadavky zdravé výživy, složení zdravé
výživy a výživovými potřebami organismu
odvodí důsledky nevhodného stravovacího režimu
uvede nezdravé stravovací návyky, které se podílejí na
vzniku civilizačních chorob
na konkrétních příkladech se seznámí s údaji o složení a
trvanlivosti potravinářských výrobků, prokáže získané
informace při nákupu a nácviku uchovávání potravin pro
potřeby domácnosti
orientuje se ve specifických potřebách výživy v období
dospívání
uvědomuje si nebezpečí nadváhy pro zdraví, rozumí
pojmům poruchy příjmu potravy, seznamuje se
s příčinami a důsledky anorexie a bulimie
rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní
svůj názor

žák by měl

dodržovat správné stravovací
návyky a v rámci svých
možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého
stravování

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 8. ročník

tělesná a duševní hygiena
–
tělesné a duševní zdraví
–
zásady osobní a duševní hygieny, otužování
–
význam pohybu pro zdraví, zdravý životní
styl
–
kvalita lidského života
–
Světová zdravotnická organizace - WHO

výživa a zdraví
–
zásady správného stravování a zdravé výživy
–
pyramida výživy
–
vitamíny, vláknina, stopové prvky
–
vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví
–
specifické druhy výživy
–
poruchy příjmu potravy, Body mass indexBMI, anorexie, bulimie
– civilizační choroby (obezita, cukrovka, zubní
kaz, nádorová onemocnění, choroby cév a
srdce), zdravotní rizika, preventivní a
lékařská péče
– jedovaté látky v potravinách, nebezpečí pro
zdraví
nebezpečí infekční choroby způsobené
–
mikroorganismy v potravinách, prevence
manipulativní reklama a informace
–
reklamy na potraviny

Zdravý způsob života a péče o zdraví

cvičení sebekontroly, sebeovládání

vlastní osobnost, pozitivní vlastnosti

osobní životní cíle

psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání pomoci při problémech

Učivo ŠVP

MPV, PT

P – biologie člověka
Ov – člověk a volný
čas

P – viry a bakterie,
základy ekologie,
trávicí soustava,
oběhová soustava
MDV – vnímání
mediálních sdělení,
fungování a vliv
medií
Pv – potraviny,
příprava pokrmů
I – vyhledávání
informací
Tv – zdravotně
orientovaná zdatnost
M – závislosti a
data, jednotky,
grafy, tabulky,
vzorce
MKV – různé
způsoby života
EV – náš životní
styl
Tv – význam
pohybu pro zdraví

Ov – člověk a volný
čas, profesionální
orientace
Projekt –
životní hodnoty výzkum, dotazníky
MDV – tvorba
mediálních sdělení
Hv – relaxační a
dechová cvičení,
muzikoterapie
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uplatňovat způsoby
bezpečného chování
v sociálním kontaktu
s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi,
v konfliktních a krizových
situacích a v případě potřeby
vyhledat odbornou pomoc

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 8. ročník
žák dle svých možností

dokáže rozpoznat situace, ohrožující jeho bezpečnost
pro svoji bezpečnost používá účinné formy chování
předvídá situace, které mohou být nebezpečné
učí se rychlému rozhodování, jak riziko ohrožení snížit
poznává své reakce i reakce druhých v různých
konfliktních a krizových situacích
v případě potřeby samostatně vyhledá služby
specializované pomoci
osvojí si a respektuje přijatá pravidla soužití mezi
vrstevníky
pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů
uvědomuje si a respektuje rozdíly mezi lidmi

orientuje se v pravidlech silničního provozu z pozice
chodce, cyklisty a spolujezdce v motorovém vozidle
při simulované činnosti řeší dopravní situace
na internetu vyhledává informace o bezpečnostních
opatřeních v dopravě, o příčinách nehod
formuluje vlastní možnosti přecházení nehodám při
dopravě

osvojí si základy obvazové techniky
přivolá pomoc
dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole,
při sportu, v dopravě, v domácnosti

nacvičuje základními postupy poskytování první pomoci
při nejčastějších úrazech

při denních činnostech si uplatňuje návyky zdravého
způsobu života
popíše svůj režim dne, diskutuje o něm
snaží se zařadit do svého režimu dne aktivní pohyb,
otužování a relaxaci
seznámí se z chorobami běžnými, infekčními a
civilizačními a s jejich prevencí
v případě potřeby dokáže vyhledat lékaře a popsat své
zdravotní problémy

Výstup ŠVP

bezpečné chování
–
komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
–
pohyb v rizikovém prostředí
–
konfliktní a krizové situace
osobnostní a sociální rozvoj
psychohygiena - hledání pomoci při problémech
mezilidské vztahy a komunikace
–
verbální a neverbální komunikace
–
pravidla komunikace
–
pravidla slušného chování
morální rozvoj
–
rozvíjení rozhodovacích dovedností
–
dovednosti pro řešení problémů
v mezilidských vztazích
–
pomáhající a prosociální chování

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

dopravní situace
bezpečnost v dopravě, nehody
prevence nehodovosti

Dopravní výchova
pravidla silničního provozu, dopravní značky, vyhláška

ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy
–
hepatitida, HIV/AIDS, dětské nemoci
–
preventivní a lékařská péče
–
chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při
sportu, na pracovišti, v dopravě)
– základní techniky 1.pomoci
– obvazová technika
–
přivolání pomoci, transport
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

režim dne

Učivo ŠVP

OSV – kreativita,
tvořivost
v mezilidských
vztazích,
komunikace, řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
MKV – kulturní
rozdíly
OV – mezilidská
komunikace, slušné
chování

Gv, I – vyhledávání
informací

Pv – pravidla
silničního provozu

EGS – mezinárodní
organizace, životní
styl mladých
Evropanů
OSV –
psychohygiena
Projekt – tělesné a
duševní zdraví beseda, diskuse,
hodnocení

P – první pomoc

PV – bezpečnost při
práci

MPV, PT
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uplatňovat osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se
sociálně patologickými jevy

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 9.ročník
žák dle svých možností

seznámí se s pojmy sociálně patologické jevy, poruchy
chování, antisociální chování, delikvence
uvědomuje si příčiny těchto poruch a vlivy prostředí na
chování člověka
seznámí se se zákony, řešící sociálně patologické jevy
chápe příčiny a následky šikanování u obětí
osvojuje si techniky nácviku sebeovládání, sebekontroly
učí se předvídat a zvládat problémové situace, do kterých
se může dostat

nacvičuje péči o nemocné dítě

seznamuje se se základními potřebami dítěte a jejich
uspokojováním v jednotlivých fázích vývoje

v praktických činnostech si osvojuje základy péče o dítě

poznává vývojové období, do kterého svým věkem
vstoupil (období dospívání) a chápe změny, které v jeho
organismu probíhají
ujasňuje si některé své osobní prožitky a problémy, které
prožívá a řeší v období dospívání
osvojuje si pojmy z oblasti sexuality
diskutuje argumenty pro odložení pohlavního života do
období plné zralosti, chápe možné důsledky předčasné
sexuální zkušenosti
seznámí se se způsoby ochrany proti nechtěnému
těhotenství, vyhodnotí možnosti a vhodnosti jejich
použití
pochopí zdravotní rizika nechráněného pohlavního
styku, střídání partnerů, seznámí se s nejčastějšími
pohlavními chorobami
zná a respektuje základní pravidla osobní hygieny
v období dospívání
pochopí početí a vývoj plodu
spojuje zdravý vývoj plodu se zdravotním stavem
těhotné ženy, s její výživou i celkovou životosprávou
orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců,
uvědomuje si možné poruchy sexuální identity
seznámí se se zákony, které se vztahují na sexuální život
jedince a s právní problematikou zneužívání dítěte

Výstup ŠVP

příčiny poruch chování, rodinné prostředí
lež, krádeže, opuštění domova, útěky, toulání,
záškoláctví, vandalismus, žhářství, vražda,
sebepoškozování, agrese
šikana
příčiny, podmínky, spouštěcí mechanismy
formy šikany
následky šikanování
prevence školních šikan
-

základy péče o dítě
výživa novorozence a kojence
péče o novorozence a kojence
růst a vývoj dítěte v prvním roce života
batolivé období a předškolní věk
péče o nemocné dítě
Poruchy chování

dětství, puberta, dospívání
tělesné, duševní a společenské změny
intimní hygiena
anatomie pohlavních orgánů
sexuální dospívání a reprodukční zdraví
prevence rizikového sexuálního chování,
promiskuita
předčasná sexuální zkušenost a její rizika
těhotenství a rodičovství mladistvých
potřeba citu a lásky u handicapovaných
jedinců
antikoncepce, předčasné ukončení
těhotenství, zdravotní rizika
sexuální zneužití
početí, těhotenství, porod
sexuální orientace
reálné a nereálné informace o sexualitě
v médiích
sexualita z hlediska odlišné kultury a víry
nemoci přenosné pohlavním stykem
HIV / AIDS, odborná pomoc
sexualita a zákon

Změny v životě člověka a jejich reflexe

Učivo ŠVP

Ov – sociálně
patologické jevy,
člověk a volný čas,
člověk a svoboda,
člověk a on sám
OSV – seberegluace
a sebeorganizace,
praktická etika,
spolupráce

P – pohlavní
soustava, vývoj
jedince, dědičnost,
viry a bakterie
D – rozdíly způsobů
života a názorů
v různých
historických
etapách
Ov – rovnoprávné
postavení žen a
mužů, otázky víry a
náboženství, člověk
a právo, trestná
činnost, postihy,
zdravotní a sociální
péče
Pv – příprava
pokrmu, dětská
strava
Tv – hygiena při
sportování v období
dospívání
OSV – řešení
problémů
VDO – občan a stát
Beseda, dotazníky a
jejich rozbor –
sexuální výchova

MPV, PT
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pochopit souvislosti mezi
konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozování zdravím a
životního stylu

uvědomuje si nebezpečné účinky návykových látek a
rizika drogové závislosti
seznámí se s poruchami duševního zdraví, které
návykové látky působí

Ov – člověk a volný
čas, zdravotní péče
MKV – kulturní
rozdíly, odlišné
myšlení

Dovednosti potřebné pro život
dovednosti sebeovlivnění – sebemotivace,
relaxační techniky, únava a nuda,
sebevědomí, úcta
sociální dovednosti – asertivita, dovednosti
odmítání, rozhodování, předvídání následků
jednání, porozumění životním situacím,
komunikační dovednosti

Společenské problémy toxikomanie
osobnostní faktory vzniku závislostí na látkách a faktory
prostředí
základní pojmy toxikomanie
přehled jednotlivých drog a jejich negativní
účinky

negativní vlivy médií – reklama a působení médií

dokáže kriticky posoudit reklamy na cigarety a alkohol
chápe důsledky a zdravotní i sociální rizika spojená s
hracími automaty a dalšími hazardními hrami
dává do souvislosti zneužívání alkoholu a bezpečnost
silničního provozu, kriminalitu
dovede posoudit příčinu, proč lidé začínají kouřit a
užívat alkohol, jako jednu z forem reakcí na stres
hledá jiné způsoby řešení problémů a reakcí na stresové
situace, než únik k alkoholu a cigaretám
v modelových situacích se snaží analyzovat a řešit
náročné životní situace

MKV –
diskriminace a
předsudky,
nekonfliktní život
v multikulturní
společnosti,lidské
vztahy
MDV – vliv medií
ve společnosti
Projekt – šikana školní výzkum

VDO – spolupráce
školy s institucemi

MPV, PT

P – biologie
člověka, soustava
vylučovací, nervová
soustava
Ov – člověk a on
sám, člověk a
právo, nakládání
s úsporami,hospoda
ření
M – rozpočet
MDV – vliv medií
na člověka, vliv
internetu a jeho
nebezpečí
OSV –
seberealizace,
sebehodnocení
auto-destruktivní závislosti
zdravotní a sociální rizika zneužívání
návykových látek patologické hráčství
náboženské sekty

nacvičuje způsoby odmítání návykových látek
v modelových situacích a ve styku s vrstevníky
uvědomuje si zdravotní rizika spojená s kouřením,
alkoholem, drogami

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání,
sexuální kriminalita
projevy násilí
formy sexuálního zneužívání dětí
etnická snášenlivost
komunikace se službami odborné pomoci
praktické dovednosti
agrese
-

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

základní intervenční program - ZIP
antisociální chování a delikvence

Učivo ŠVP

dát do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená
se zneužíváním návykových
látek a provozováním
hazardních her

seznámí se z některými technikami základního
intervenčního programu
v případě šikanování dovede vyhledat pomoc

Výstup ŠVP

dokáže se kriticky vyjádřit k projevům násilí, chápe jeho
důsledky
uvědomuje si nebezpečí vlivu brutality a jiných forem
násilí v médiích na vývoj mladého člověka
osvojuje si účelné modely chování v případě šikanování,
týrání a zneužívání dítěte
hledá vhodné způsoby a reakce pro předcházení
zkratových činů a jednání při řešení obtížných životních
situací, ve kterých se v tísni mohou ocitnout dospělí i
děti
rozhodování a možné reakce i vhodná řešení nacvičuje
v modelových situacích

žák by měl

zaujímat odmítavé postoje ke
všem formám brutality a násilí

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 9.ročník
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žák by měl

chovat se odpovědně při
mimořádných událostech a
prakticky využívat základní
znalosti první pomoci při
likvidaci následků hromadného
zasažení obyvatel

vědět o centrech odborné
pomoci a vyhledat a použít
jejich telefonní čísla

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 9.ročník
žák dle svých možností

zná druhy mimořádných událostí
ví, jak pozná hrozící nebezpečí
seznámí se s úlohou státu při ochraně životů a zdraví
obyvatel, majetkových hodnot a životního prostředí při
vzniku mimořádných událostí
nacvičuje klidné a odpovědně chování dle obecných
zásadami chování za těchto událostí
osvojí si hlavní zásady první pomoci, které by mohl
uplatnit v případě vzniku mimořádné události

prohlubuje si orientaci v pravidlech silničního provozu
z pozice chodce, cyklisty a spolujezdce v motorovém
vozidle, budoucího řidiče
při simulované činnosti řeší dopravní situace
spojuje si informace z médií o příčinách nehod
s osvojenými poznatky o nebezpečí alkoholu a drog,
s touhou mladých lidí po adrenalinových situacích
formuluje vlastní možnosti přecházení tomuto typu
nehod ve svém životě

diskutuje nebezpečí dopingu ve světě sportu, jejich
škodlivost a vedlejší účinky
dovede přijímat a zpracovávat nové informace o
zdravotních a psychosociálních problémech,
souvisejících s konzumací psychoaktivních látek
na příkladech se přesvědčuje, že závislost na
psychoaktivních látkách je likvidační životní styl
ujasní si výhody života bez drog a závislostí
v modelových situacích si osvojuje způsoby, jak
odolávat případné nabídce a nedostávat se do problémů
osvojí si způsoby odmítání návykových látek
zná předpisy omezující kouření a alkohol
získává představu o trestné činnosti páchané pod vlivem
drog, trestních postihů v souvislosti s užíváním,
přechováváním a distribucí drog
seznámí se s centry odborné pomoci a ujasní si činnost
jednotlivých center
vypracuje si přehlednou tabulku s telefonními čísly
v případě potřeby dokáže vyhledat služby specializované
pomoci

Výstup ŠVP
-

druhy mimořádných událostí
živelné pohromy
havárie při úniku nebezpečných látek
ostatní mimořádné události
integrovaný záchranný systém - tísňové volání
obecné zásady chování při vzniku mimořádné události
všeobecná výstraha
evakuace, evakuační zavazadlo
hlavní zásady první pomoci při mimořádné události

Ochrana člověka za mimořádných událostí

prevence nehodovosti

dopravní situace
bezpečnost v dopravě, příčiny nehod

Dopravní výchova
pravidla silničního provozu, dopravní značky, vyhláška

centra odborné pomoci
instituce zřízené k řešení problematice drog –
nízkoprahová zařízení, léčebny, komunity, detoxikační
centra, krizová centra, ambulantní post-péče

tabulkové a statistické hodnoty výzkumů a studií
konzumace tabáku, alkoholu a ostatních drog
legislativa

varovné známky užívaní drog
anabolické steroidy
specifika první pomoci u návykových látek
otázky prevence látkové závislosti
preventivní programy
Peer programy
-

Učivo ŠVP

Z – ochrana člověka
při ohrožení zdraví,
pozorování terénu,
geografické
pozorování
Ch – havárie
chemických
provozů,
nebezpečné látky
v ovzduší
EV – ekosystémy

Ov – alkohol,
drogy, volný čas

Gv, I – vyhledávání
informací

Pv – pravidla
silničního provozu

Ov – zdravotní a
sociální péče,
člověk a zákon
VDO – občan a stát,
spolupráce školy
s institucemi

VDO – práva a
povinnosti občana,
zákon, právo,
morálka
Ch – léčiva a
návykové látky,
chemický průmysl
P – nervová a
vylučovací soustava
Projekt – peer
program
Projekt – statistické
zpracování údajů

MPV, PT

5.8.2 Tělesná výchova

TĚLESNÁ VÝCHOVA - 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučuje se v 1. až 5. ročníku jako samostatný předmět 3 hodiny týdně. Tělesná
výchova je jako vzdělávací obor součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Pro výuku tělesné výchovy je možno využít tělocvičnu školy, sportovní stadion při
SOU zemědělské, městský park, volnou přírodu, plavecký bazén, zimní stadion.
Realizace soutěží, olympiád, projektů a dalších s výukou souvisejících činností,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních
plánů.

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova:
-

-

umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem
na zdravotní a pohybová omezení
ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi vede žáky od spontánního
pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci
zdůrazňuje základní poznatky o zdraví, které lze využívat v každodenním životě,
chápe zdraví jako vyvážený stavu tělesné a duševní pohody
respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické
schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci
umožňuje rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů, pohybových možností a
poznání vlastních omezení
vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených
s poškozením zdraví, k důležitosti péče o své zdraví, přiměřené věku a schopnostem
žáků
seznamuje s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných
situacích
dává možnost nacvičovat dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou
k zachování a posílení zdraví
přináší znalosti v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy,
pohybových aktivit …
využívá preventivně prvky zdravotní výchovy

Formy a metody práce:
-

skupinové cvičení s využitím veškerého dostupného nářadí, náčiní a pomůcek
individuální činnosti na nářadí, ve dvojici a malé skupině
využití nabídky zimního stadionu a plaveckého bazénu
využití relaxační hudby
soutěže, závody, cvičení a pohyb v přírodě
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Kompetence:
V předmětu tělesná výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• osvojovat si základní tělocvičné názvosloví
• cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení
• posuzovat a měřit si základní pohybové výkony a porovnávat je s předchozími
výsledky
• orientovat se v informačních zdrojích o sportovních akcích a aktivitách
• porovnávat vlastní fyzické a zdravotní předpoklady a dále rozvíjet a využívat své
pohybové dovednosti a schopnosti
• vytvářet si aktivní vztah ke sportu a k pohybové seberealizaci
Kompetence k řešení problémů
• uplatňovat zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí
• řešit problémy související s nesportovním chováním, nevhodným sportovním
prostředím a nářadím
• rozpoznávat situace ohrožující tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojovat si
poznatky, jak jim předcházet a varovat druhé
• odmítat škodlivé látky neslučitelné se zdravím a sportem
Kompetence komunikativní
• spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
• reagovat na základní povely a pokyny
• chápat sport jako prostředek k navozování sociálních kontaktů
Kompetence sociální a personální
• dodržovat pravidla, chovat se v duchu fair-play
• zvládat pohybové aktivity ve skupině a pomáhat jednotlivci zažít úspěch
• spolupracovat ve dvojicích, skupinkách
• zažít úspěch
• pomáhat druhému
Kompetence občanské
• vytvářet si pravidelný pohybový režim, snažit se o zlepšení své zdatnosti
• spojovat svou pohybovou činnost se zdravím
• být ohleduplní
Kompetence pracovní
• dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve škole i
v běžném životě
• užívat jednotlivé tělocvičné nářadí, náčiní i pomůcky
• udržovat pořádek, pečovat o sportovní vybavení, o cvičební úbor
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova - 1. ročník
žák dle svých možností

vyjadřuje rytmus pohybem
snaží se sladit jednoduchý pohyb s hudbou
zatančí jednoduchý taneček
provádí průpravné atletické činnosti
získává základy techniky hodu kriketovým míčkem
nacvičuje techniku skoku dalekého z místa, z rozběhu
osvojuje si základy sportovních her
nacvičuje základní manipulace s míčem nebo jiným

provádí jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s náčiním
a na nářadí

hraje hry za použití náčiní i bez náčiní, relaxační hry

nacvičuje ošetření drobného poranění

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně,
na hřišti, v přírodě
používá sportovní oblečení
seznamuje se s významem sportování pro zdraví

rozvíjí vytrvalostní schopnosti
seznamuje se s dětským aerobikem

rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji
postupným zklidněním organismu
soustředí se na cvičení, prožívá činnost
provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
dbá na správné dýchání, držení těla
provádí cvičení na lavičce a žíněnce
učí se skákat přes švihadlo, podbíhat dlouhé lano
seznamuje se s cvičením na nářadí – žebřiny a kruhy

Výstup ŠVP

pohybové hry s různým zaměřením spojené s během, s
využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry, hry na zklidnění,
relaxaci
plynulé převaly na žíněnce, stoj na lopatkách, kotoul
vpřed, kolébka na zádech, na lavičce chůze vpřed, vzad,
na kruzích houpání, seskok
cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem
taneční prvky
průpravné atletické činnosti, běh střídaný s chůzí, rychlý
běh 50 m, vytrvalostní 30 s, skok daleký z místa,
z rozběhu, hod míčkem horním obloukem
průpravné hry, manipulace s míčem, pálkou nebo jiným
herním náčiním vhodné velikosti a hmotnosti, přihrávky,
minihry podle upravených zjednodušených pravidel,

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

dechová cvičení
průpravná cvičení - gymnastika, akrobacie, atletika
rozvoj koordinačních schopností – cvičení rovnováhy na
lavičce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh na
lavičce, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče
ve stoje, podbíhání lana
rozvoj vytrvalostních schopností – aerobní cvičení, běh
individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s
chůzí
jednoduché pohybové hry a soutěže
bezpečnost při pohybových činnostech – prevence úrazu
osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí i
v nestandardním prostředí
pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport
v rodině, zájmových kroužcích, správná životospráva
první pomoc

důležitost rozcvičení pro vlastní činnost
rozcvičky, příprava organismu na cvičení, zklidnění po
cvičení

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo ŠVP

Pr – hygienické
návyky, sebeobsluha
Pr – režim dne,
organizace volného
času
Pr – první pomoc

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova - 1. ročník

spolupráce, komunikace

osvojuje si základy spolupráce a komunikace při soutěžích
v družstvu
učí se respektovat zdravotní handicap
seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play

tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení

organizace prostoru a pohybových činností
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj, zásady chování a jednání v různém prostředí a
při různých činnostech

pravidla her, závodů, soutěží, dodržování pravidel

základní postoj – Pozor! Pohov!, nástup do řady, na
značky, rozchod, chůze se správným držením těla
odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností,
signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při
osvojovaných pohybových činnostech

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

za pomoci dospělého se učí orientovat v nestandardních
podmínkách – bruslení, turistika

nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností –
her, soutěží, snaží se je dodržovat

učí se rozumět a správně reagovat na povely pořadových
cvičení
seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy
pohybových činností, nářadí a náčiní

Čj – rozvoj
vyjadřovacích
schopností

Pr – zimní sporty,
bezpečnost, ochrana
zdraví, otužování

rozjezd, sjezd přímý a šikmý se zatáčením, rozjezd
jednotlivce, dvojic, hry na sněhu
hry na ledě, základní techniky pohybu a bezpečnost při
jízdě na bruslích, jízda s oporou, bez opory, zastavení
pluhem, smykem, jízda vpřed, vzad, překládání…….

získává základy bobování a sáňkování při pobytu v zimní
přírodě
sjede na saních přiměřený svah
absolvuje výcvik v bruslení na zimním stadionu
Činnosti podporující pohybové učení

Pr – ochrana přírody

oblečení, obutí, chůze v terénu, stravování, bezpečnost,
hygiena v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu do
6 km

MPV

seznamuje se s chůzí v terénu
překonává přiměřené přírodní překážky
neplaší živočichy, neláme rostliny, uklízí odpadky

Učivo ŠVP
základní herní činnosti jednotlivce

žák dle svých možností

herním náčiním
řídí se zjednodušenými pravidly her

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova - 2. ročník
žák dle svých možností

vyjadřuje rytmus pohybem
snaží se sladit jednoduchý pohyb s hudbou
zatančí jednoduchý taneček
provádí průpravné atletické činnosti
získává základy techniky hodu kriketovým míčkem
nacvičuje techniku skoku dalekého z místa, z rozběhu

provádí jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení
s náčiním a na nářadí

hraje hry za použití náčiní i bez náčiní, relaxační hry

nacvičuje ošetření drobného poranění

seznamuje se s významem sportování pro zdraví

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
používá sportovní oblečení

rozvíjí vytrvalostní schopnosti
seznamuje se s dětským aerobikem

provádí cvičení na lavičce a žíněnce
učí se skákat přes švihadlo, podbíhat dlouhé lano
seznamuje se s cvičením na nářadí – žebřiny a kruhy

rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji
postupným zklidněním organismu
soustředí se na cvičení, prožívá činnost
provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
dbá na správné dýchání, držení těla

Výstup ŠVP

taneční prvky
průpravné atletické činnosti, běh střídaný s chůzí, rychlý
běh 50 m, vytrvalostní 30 s, skok daleký z místa,
z rozběhu, hod míčkem horním obloukem

pohybové hry s různým zaměřením spojené s během, s
využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry, hry na zklidnění,
relaxaci
plynulé převaly na žíněnce, stoj na lopatkách, kotoul
vpřed, kolébka na zádech, na lavičce chůze vpřed, vzad,
na kruzích houpání, seskok
cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

průpravná cvičení - gymnastika, akrobacie, atletika
rozvoj koordinačních schopností – cvičení rovnováhy na
lavičce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh na
lavičce, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče
ve stoje, podbíhání lana
rozvoj vytrvalostních schopností – aerobní cvičení, běh
individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s
chůzí
jednoduché pohybové hry a soutěže
bezpečnost při pohybových činnostech – prevence úrazu
osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí i
v nestandardním prostředí
pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport
v rodině, zájmových kroužcích, správná životospráva
první pomoc

dechová cvičení

důležitost rozcvičení pro vlastní činnost
rozcvičky, příprava organismu na cvičení, zklidnění po
cvičení

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo ŠVP

Pr – hygienické
návyky, sebeobsluha
Pr – režim dne,
organizace volného
čas
Pr – první pomoc

MPV

248

Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova - 2. ročník

osvojuje si základy spolupráce a komunikace při
soutěžích v družstvu
učí se respektovat zdravotní handicap
seznamuje se s jednoduchými pravidly fair – play

nacvičuje pravidla zjednodušených pohybových činností
– her, soutěží, snaží se je dodržovat
za pomoci dospělého se učí orientovat v nestandardních
podmínkách – bruslení, turistika

učí se rozumět a správně reagovat na povely pořadových
cvičení
seznamuje se základními tělocvičnými pojmy – názvy
pohybových činností, nářadí a náčiní

rozjezd, sjezd přímý a šikmý se zatáčením, rozjezd
jednotlivce, dvojic, hry na sněhu

získává základy bobování a sáňkování při pobytu v zimní
přírodě
sjede na saních přiměřený svah
absolvuje výcvik v bruslení na zimním stadionu

tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení

organizace prostoru a pohybových činností
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj, zásady chování a jednání v různém prostředí a
při různých činnostech
spolupráce, komunikace

pravidla her, závodů, soutěží, dodržování pravidel

základní postoj – Pozor! Pohov!, nástup do řady, na
značky, rozchod, chůze se správným držením těla
odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností,
signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při
osvojovaných pohybových činnostech

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti podporující pohybové učení

hry na ledě, základní techniky pohybu a bezpečnost při
jízdě na bruslích, jízda s oporou, bez opory, zastavení
pluhem, smykem, jízda vpřed, vzad, překládání…….

oblečení, obutí, chůze v terénu, stravování, bezpečnost,
hygiena v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu do
6 km

seznamuje se s chůzí v terénu
překonává přiměřené přírodní překážky
neplaší živočichy, neláme rostliny, uklízí odpadky

Učivo ŠVP
průpravné hry, manipulace s míčem, pálkou nebo jiným
herním náčiním vhodné velikosti a hmotnosti, přihrávky,
minihry podle upravených zjednodušených pravidel,
základní herní činnosti jednotlivce

žák dle svých možností

osvojuje si základy sportovních her
nacvičuje základní manipulace s míčem nebo jiným
herním náčiním
řídí se zjednodušenými pravidly her

Výstup ŠVP

Čj – rozvoj
vyjadřovacích
schopností

Pr – zimní sporty,
bezpečnost, ochrana
zdraví, otužování

Pr – ochrana přírody
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žák by měl

žák dle svých možností

uplatňuje pohybové dovednosti při pohybové činnosti
jednotlivce, ve dvojicích a ve skupinách
aplikuje dovednosti při hrách, soutěžích, rekreační
činnosti
provádí jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení
s náčiním a na nářadí

mít osvojeny základní způsoby
lokomoce a prostorovou
orientaci podle individuálních
předpokladů

zkouší vyjádřit hudbu pohybem
snaží se sladit jednoduchý pohyb s hudbou
zatančí jednoduchý taneček
zvládá průpravná úpolová cvičení

pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport
v rodině, v zájmových kroužcích

zapojuje se do spontánních pohybových činností a her,
využívá možnosti pro pohyb a sport
vyhledává pohybové činnosti, které mu přinášejí radost

získat kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

přetah, přetlak, odpor

cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem, taneční prvky

pohybové hry s různým zaměřením spojené s během, s s
využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry, hry na zklidnění,
relaxaci
plynulé převaly na žíněnce, stoj na lopatkách, kotoul
vřed, kolébka na zádech, chůze vpřed a vzad na lavičce,
na kruzích houpání, přeskok

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

bezpečnost při pohybových činnostech v různém
prostředí
osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí
první pomoc

rozcvičky, příprava organismu na cvičení, zklidnění po
cvičení, protahovací cvičení
dechová cvičení
průpravná cvičení - gymnastika, akrobacie, atletika
rozvoj koordinačních schopností – cvičení rovnováhy na
lavičce, rovnovážné postoje, změny poloh, běh na
lavičce, cvičení se švihadly, nadhazování a chytání míče
ve stoje, podbíhání lana
běh individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu
s chůzí
aerobní cvičení

důležitost rozcvičení pro vlastní činnost

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo ŠVP

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
používá sportovní oblečení
nacvičuje ošetření drobných poranění

nacvičuje prvky dětského aerobiku

rozvíjí vytrvalostní schopnosti

zvládá základní přípravu organismu na hlavní pohybovou
činnost
uplatňuje protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí
a uvolnění, soustředí se na cvičení, prožívá činnost
dbá na správné dýchání a držení těla
procvičuje jednoduché cviky na lavičce a žíněnce
skáče přes švihadlo, podbíhá dlouhé lano
provádí jednoduché cviky na nářadí – žebřiny, kruhy,
lavička

Výstup ŠVP

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

zvládat podle pokynů přípravu
na pohybovou činnost

Výstup RVP

Tělesná výchova 3. ročník

Pr – první pomoc

Pr – hygiena,
sebeobsluha
Pr – otužování

Pr – bezpečnost

MPV
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žák by měl

reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti

Výstup RVP

Tělesná výchova 3. ročník
žák dle svých možností

učí se sledovat a posuzovat výkon svůj i spolužákův
soutěží v družstvu
učí se respektovat zdravotní handicap zdravotní
handicap, neposmívá se
seznamuje se s jednoduchými pravidly fair-play

dodržuje zjednodušená pravidla pohybových činností,
her, soutěží
rozlišuje v jednoduché hře práva a povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka
orientuje se v nestandardních podmínkách – bruslení,
turistika, plavání

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
zná základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových
činností, nářadí, náčiní

absolvuje základní plavecký výcvik v plavecké škole

provádí průpravné atletické činnosti
zná techniku hodu kriketovým míčkem
umí skákat do dálky z místa, z rozběhu
osvojuje si základy sportovních her
nacvičuje základní manipulace s míčem nebo jiným
herním náčiním
řídí se zjednodušenými pravidly her
trénuje chůzi v terénu, překonává přiměřené přírodní
překážky – do 6km
při pobytech a sportu v přírodě neplaší živočichy, netrhá
a neláme rostliny, uklízí po sobě odpadky, pečuje o zeleň
v blízkém okolí školy
upevňuje si základy bobování a sáňkování
sjede na saních nebo bobech přiměřený svah
absolvuje výcvik v bruslení na zimním stadionu

Výstup ŠVP

organizace prostoru a pohybových činností
v nestandardních podmínkách, sportovní vybavení,
zásady chování v různém prostředí a při různých
činnostech
posuzování pohybových dovedností
spolupráce, komunikace
tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení

základní postoj – Pozor! Pohov!, nástup do řady,
rozchod, nástup na značky
odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností,
signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při
osvojovaných pohybových činnostech
pravidla her, závodů, soutěží, dodržování pravidel

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti podporující pohybové učení

rozjezd, sjezd přímý a šikmý se zatáčením, rozjezd
jednotlivce a dvojic, hry na sněhu
hry na ledě, základní techniky pohybu a bezpečnost při
jízdě na bruslích, jízda s oporou, bez opory, zastavení
pluhem, smykem, jízda vpřed, vzad, překládání…….
plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí,,
hry ve vodě, základní plavecké dovednosti, jeden
plavecký způsob

běh střídaný s chůzí, rychlý běh 50 m, vytrvalostní běh
30 s, skok daleký z místa, z rozběhu, hod míčkem
horním obloukem
průpravné hry, manipulace s míčem, pálkou nebo jiným
herním náčiním vhodné velikosti a hmotnosti přihrávky
minihry podle upravených zjednodušených pravidel,
základní herní činnosti jednotlivce
vhodné oblečení, obutí, chůze v terénu do 6 km,
stravování, bezpečnost, hygiena v přírodě, ochrana
přírody

Učivo ŠVP

M – porovnávání
výkonů

Čj – přesné
vyjadřování

Pr – zimní sporty,
bezpečnost

Pr – ochrana přírody

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 4. ročník
žák dle svých možností

má osvojena zjednodušená pravidla sportovních her
zkouší základní herní činnosti – přihrávky jednoruč,
obouruč
hraje vybíjenou v kruhu, vyvolávanou
trénuje malou kopanou – kopání míče na bránu,
přihrávky, chytání

vytváří varianty osvojených pohybových her
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení činnosti

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
cvičení během dne
pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport
v rodině, zájmových kroužcích, správná životospráva

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti a vůli
pro zlepšení pohybové dovednosti
soustředí se na cvičení, prožívá činnost
získává orientaci v možnostech zájmových, pohybových
a sportovních aktivit ve škole i mimo školu

pohybové hry s různým zaměřením spojené s během,
s použitím náčiní, např. míčem, švihadlem, bez náčiní,
motivační, tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních
modifikací osvojených pohybových her
pravidla her
základy sportovních her - průpravné hry, základní
manipulace s míčem, pálkou, či jiným vhodným herním
náčiním, přihrávky, minihry podle upravených pravidel,
základní herní činnosti jednotlivce

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

bezpečnost při sportování
osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí i v nestandardních podmínkách
první pomoc

dýchací cviky, správné držení těla
rozvoj obratnosti, rychlosti a vytrvalosti, síly a
koordinačních schopností
průpravná cvičení, gymnastika, akrobacie, atletika
koordinační cvičení
pohybové a sportovní hry, soutěže, cvičení na nářadí
dětský aerobik, cvičení s hudbou
běh, skok do dálky, hod kriketovým míčkem

vyrovnávací cviky

rozcvičky, příprava organismu na cvičení, zklidnění po
cvičení
relaxační cvičení, střídání činností, odstraňování únavy

Činnosti ovlivňující zdraví
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Učivo ŠVP

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
používá sportovní oblečení
učí se přivolat pomoc, lékaře, ošetřovat drobné poranění
pod dohledem učitele

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastní svalovým oslabením
dbá na správné dýchání, držení těla
rozvíjí rychlostní a vytrvalostní schopnosti při pohybové
činnosti s náčiním i bez náčiní
upevňuje koordinační schopnosti při pohybových a
sportovních hrách a cvičení na nářadí
cvičí dětský aerobik a kondiční cvičení s hudbou
umí základní kroky lidových tanců
rozvíjí základy atletiky

provádí relaxační cvičení a psychomotorická cvičení

před vlastní činností se rozcvičí, po cvičení zklidní

Výstup ŠVP

Př – životospráva

Př – bezpečnost,
hygiena,
sebeobsluha
Př – první pomoc

Př – stavba těla

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 4. ročník

absolvuje základní plavecký výcvik v plavecké škole

provádí průpravná úpolová cvičení – přetah, přetlak a
úpolový odpor
získává základní poznatky z turistiky
zvládá chůzi v terénu, překonává přiměřené přírodní
překážky
osvojuje si správné chování v přírodě v souladu
s ochranou přírody
sjede na saních přiměřený svah
trénuje na bruslích jízdu vpřed, zatáčení a brzdění
absolvuje výcvik v bruslení na zimním stadionu

základy gymnastiky, cvičení na nářadí a s náčiním
odpovídající velikostí a hmotností, průpravná cvičení,
jednoduchá akrobatická cvičení
trampolína, žebřiny, odrazový můstek, koza, kruhy,
lavičky, kladina, tyč nebo lano na šplhání, drobné náčiní

cvičí na žíněnce kotoul vpřed, vzad, stoj na lopatkách
zvládá kotoul plavmo, nacvičuje stoj na rukou
zvládne skoky prosté z trampolínky
učí se správnou techniku odrazu z můstku
cvičí na lavičce náskoky, seskoky, chůzi, běh
na kruzích provádí svis, houpání, seskok, překot
cvičí rytmická a kondiční cvičení
vyjadřuje rytmus a tempo pohybem
zvládne jednoduchý taneček

vhodné oblečení, obutí, chůze v terénu, stravování,
bezpečnost, hygiena v přírodě, ochrana přírody
pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na sáňkách,
bobech, bruslích
sjezd rovný, šikmý se zatáčením, rozjezd, zastavení
jízda s oporou, jízda vpřed, zatáčení, brzdění
hry na ledě, základní techniky pohybu při jízdě na
bruslích, jízda s oporou, bez opory, zastavení pluhem,
jízda vpřed, vzad, …….
plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí,,
hry ve vodě, základní plavecké dovednosti, jeden
plavecký způsob
další i netradiční pohybové činnosti – podle aktuálních
podmínek školy a možnosti žáků : cvičení s netradičním
náčiním (šlapadla, balanční desky, chůdy, jízda na
rotopedu, stolní tenis, badminton…….

úpolová cvičení

rytmická a kondiční cvičení s hudbou
rytmus a tempo
pohyb s hudbou

základy atletiky – průpravné atletické činnosti
hod kriketovým míčkem
skok daleký z místa, z rozběhu,
běh střídaný s chůzí, motivovaný vytrvalostní běh podle
schopností žáků, rychlostní běh na krátké vzdálenosti

získává základy atletických činností
zvládá hod kriketovým míčkem
osvojuje si správnou techniku skoku do dálky
trénuje vytrvalostní běh na 3 - 6 minut, rychlostní běh
do 60 metrů
zvládá nízký start s během na krátkou vzdálenost
účastní se školních atletických závodů

Učivo ŠVP
spolupráce, komunikace

žák dle svých možností

soutěží v družstvu, snaží se dohodnout na společné
taktice

Výstup ŠVP

MPV

Př – ochrana přírody

Čj – komunikace,
smysl pro
spravedlnost
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 4. ročník
žák dle svých možností

učí se sledovat a posuzovat výkon svůj i spolužákův
seznamuje se s měřením a posuzováním výkonu
je schopen soutěžit v družstvu
respektuje zdravotní handicap, neposmívá se

rozumí povelům pořadových cvičení
zná základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových
činností, nářadí, náčiní
uplatňuje pravidla zjednodušených her, pohybových
činností, soutěží
rozlišuje v jednoduché hře práva a povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka
orientuje se v nestandardních podmínkách – bruslení,
turistika, plavání

Výstup ŠVP

spolupráce, komunikace
tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení

dodržování pravidel
organizace prostoru a pohybových činností
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj, zásady chování a jednání v různém prostředí a
při různých činnostech
měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

základní postoje – Pozor! Pohov!, nástup do řady,
rozchod, nástup na značky
odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností,
signály, gesta, značky, vzájemná komunikace
pravidla her, závodů, soutěží

Činnosti podporující pohybové učení
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Učivo ŠVP

M – měření,
porovnávání výkonů

Čj – přesné
vyjadřování

MPV
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žák by měl

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
cvičení během dne
pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport
v rodině, v zájmových kroužcích, správná životospráva

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu,
plánuje si volný čas
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti a vůli
pro zlepšení pohybové dovednosti
soustředí se na cvičení, prožívá činnost
získává orientaci v možnostech zájmových, pohybových
a sportovních aktivit ve škole i mimo školu

znát význam tělesné zdatnosti
pro zdraví a snažit se
začleňovat pohyb do denního
režimu

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech

bezpečnost při sportování
osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí i v nestandardních podmínkách
první pomoc

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti v přírodě
používá sportovní oblečení
nacvičuje základy první pomoci - správně reagovat při
zranění, přivolat pomoc, lékaře, ošetřovat drobné
poranění pod dohledem učitele

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

pohybové hry s různým zaměřením spojené s během,
s použitím náčiní, např. míčem, švihadlem, bez náčiní,

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

dýchací cviky, správné držení těla
rozvoj obratnosti, rychlosti a vytrvalosti, síly a
koordinačních schopností
průpravná cvičení, gymnastika, akrobacie, atletika
koordinační cvičení
pohybové a sportovní hry, soutěže, cvičení na nářadí
dětský aerobik, cvičení s hudbou
běh, skok do dálky, hod kriketovým míčkem

vyrovnávací cviky

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastní svalovým oslabením
dbá na správné dýchání, držení těla
rozvíjí rychlostní a vytrvalostní schopnosti při pohybové
činnosti s náčiním i bez náčiní
upevňuje koordinační schopnosti při pohybových a
sportovních hrách a cvičení na nářadí
cvičí dětský aerobik a kondiční cvičení s hudbou,
umí základní kroky lidových tanců
rozvíjí základy atletiky

relaxační cvičení, střídání činností, odstraňování únavy

provádí relaxační cvičení a psychomotorická cvičení

Činnosti ovlivňující zdraví
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Učivo ŠVP

důležitost rozcvičení pro vlastní činnost
rozcvičky, příprava organismu na cvičení, zklidnění po
cvičení

žák dle svých možností

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
činností
provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

Výstup ŠVP

zařazovat do pohybového
režimu korektivní cvičení
v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením

zvládat podle pokynu základní
přípravu organismu před
pohybovou činností a uklidnění
organismu po ukončení
činnosti a umět využívat cviky
na odstranění únavy

Výstup RVP

Tělesná výchova 5. ročník

Př – životospráva

Př – bezpečnost,
hygiena,
sebeobsluha
Př – první pomoc

Př – stavba těla

MPV
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žák by měl

zlepšovat svou tělesnou
kondici, pohybový projev a
správné držení těla

zdokonalovat základní
pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností a
schopností

Výstup RVP

Tělesná výchova 5. ročník
žák dle svých možností

zdokonaluje základy atletických činností
zvládá hod kriketovým míčkem
osvojuje si správnou techniku skoku do dálky
učí se základy štafetového běhu
trénuje vytrvalostní běh na 3 - 6 minut, rychlostní běh
do 60 metrů
zvládá nízký start s během na krátkou vzdálenost
procvičuje taktiku běhu k metě, sprintu, vytrvalostního
běhu, při běhu terénem s překážkami
účastní se školních atletických závodů
trénuje šplh na tyči a na laně s přírazem
cvičí na žíněnce kotoul vpřed, vzad, stoj na lopatkách
zvládá kotoul plavmo, nacvičuje stoj na rukou
provádí svis na žebřinách s posilováním břišních svalů
zvládne skoky prosté z trampolínky
učí se správnou techniku odrazu z můstku
nacvičuje skok přes kozu – skrčku
seznamuje se s cvičením na kladině – obraty, chůze do
výponu
cvičí na lavičce náskoky, seskoky, chůzi, běh
na kruzích provádí svis, houpání, seskok, překot
cvičí rytmická a kondiční cvičení
vyjadřuje rytmus a tempo pohybem
sladí jednoduchý pohyb s hudbou

zkouší základní herní činnosti – přihrávky jednoruč,
obouruč, dribling, střelbu
nacvičuje střelbu na koš
hraje vybíjenou v kruhu, vyvolávanou
trénuje malou kopanou – kopání míče na bránu,
přihrávky, chytání
soutěží v družstvu, snaží se dohodnout na společné
taktice

vytváří varianty osvojených pohybových her
učí se organizovat nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
učí se hodnotit kvalitu pohybové činnosti vlastní i
spolužáka
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení činnosti
má osvojena zjednodušená pravidla sportovních her
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům,
pravidla se snaží dodržovat

Výstup ŠVP

rytmická a kondiční cvičení s hudbou
rytmus a tempo
pohyb s hudbou

základy gymnastiky, cvičení na nářadí a s náčiním
odpovídající velikostí a hmotností, průpravná cvičení,
jednoduchá akrobatická cvičení
trampolína, žebřiny, odrazový můstek, koza, kruhy,
lavičky, kladina, tyč nebo lano na šplhání, drobné náčiní

základy atletiky – průpravné atletické činnosti
hod kriketovým míčkem
skok daleký z místa, z rozběhu,
běh střídaný s chůzí, motivovaný vytrvalostní běh podle
schopností žáků, rychlostní běh na krátké vzdálenosti

spolupráce, komunikace

pravidla her
základy sportovních her- průpravné hry, základní
manipulace s míčem, pálkou, či jiným vhodným herním
náčiním, přihrávky, dribling, minihry podle upravených
pravidel, základní herní činnosti jednotlivce

motivační, tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních
modifikací osvojených pohybových her

Učivo ŠVP

Čj – komunikace,
smysl pro
spravedlnost

MPV
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žák dle svých možností

učí se sledovat a posuzovat výkon svůj i spolužákův
seznamuje se s měřením a posuzováním výkonu
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech
je schopen soutěžit v družstvu, chovat se v duchu fair –
play
dovede respektovat zdravotní handicap
respektuje handicap, neposmívá se

dodržovat pravidla her a jednat
v duchu fair - play

absolvuje základní plavecký výcvik v plavecké škole

provádí průpravná úpolová cvičení – přetah, přetlak a
úpolový odpor
rozšiřuje základní poznatky z turistiky
zvládá chůzi v terénu, překonává přiměřené přírodní
překážky
osvojuje si správné chování v přírodě v souladu
s ochranou přírody
sjede na saních přiměřený svah
trénuje na bruslích jízdu vpřed, zatáčení a brzdění
absolvuje výcvik v bruslení na zimním stadionu

Výstup ŠVP

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
zná základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových
činností, nářadí, náčiní
pamatuje si pravidla zjednodušených her, pohybových
činností, soutěží
rozlišuje v jednoduché hře práva a povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka
orientuje se v nestandardních podmínkách – bruslení,
turistika, plavání

žák by měl

reagovat na pokyny
k provádění vlastní pohybové
činnosti

Výstup RVP

Tělesná výchova 5. ročník

tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení

dodržování pravidel

spolupráce, komunikace

měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

organizace prostoru a pohybových činností
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj, zásady chování a jednání v různém prostředí a
při různých činnostech

základní postoje – Pozor! Pohov!, nástup do řady,
rozchod, nástup na značky
odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností,
signály, gesta, značky, vzájemná komunikace
pravidla her, závodů, soutěží

Činnosti podporující pohybové učení
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

vhodné oblečení, obutí, chůze v terénu, stravování,
bezpečnost, hygiena v přírodě, ochrana přírody
pobyt v zimní přírodě – hry na sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na sáňkách,
bobech, bruslích
sjezd rovný, šikmý se zatáčením, rozjezd, zastavení
jízda s oporou, jízda vpřed, zatáčení, brzdění
hry na ledě, základní techniky pohybu při jízdě na
bruslích, jízda s oporou, bez opory, zastavení pluhem,
smykem, jízda vpřed, vzad, překládání…….
plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí,,
hry ve vodě, základní plavecké dovednosti, jeden
plavecký způsob
další i netradiční pohybové činnosti – podle aktuálních
podmínek školy a možnosti žáků : cvičení s netradičním
náčiním (šlapadla, balanční desky, chůdy, jízda na
rotopedu, stolní tenis, badminton…….

úpolová cvičení

Učivo ŠVP

M – měření,
porovnávání výkonů

Čj – přesné
vyjadřování

Př – ochrana přírody

MPV

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučuje se v 6. až 9. ročníku jako samostatný předmět 3 hodiny týdně. Tělesná
výchova je jako vzdělávací obor součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Pro výuku je možno využít tělocvičnu školy, sportovní stadion při SOU zemědělské,
městský park, volnou přírodu, plavecký bazén, zimní stadion.
Realizace soutěží, olympiád, projektů a dalších s výukou souvisejících činností,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních
plánů.

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova:
-

rozvíjí pohybové aktivity od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě
podporuje vlastní pohybovou seberealizaci
upevňuje vytváření pohybového režimu s ohledem na zdravotní a pohybová omezení
pomáhá regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže při školní výuce
vede k dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví
navozuje činnosti vedoucí k odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a
sportem
dbá na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad
umožňuje poznávání vlastních fyzických a zdravotních možností a omezení
rozvíjí navozování sociálních kontaktů
zařazuje preventivní využívání prvků zdravotní tělesné výchovy

Formy a metody práce:
-

skupinové cvičení s využitím veškerého dostupného nářadí, náčiní a pomůcek
individuální činnosti na nářadí, ve dvojici a malé skupině
využití nabídky zimního stadionu a plaveckého bazénu
využití relaxační hudby
cvičení a pohyb v přírodě
soutěže, sportovní utkání, závody

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - uplatňování demokratických principů při přípravě a organizaci her a soutěží, přijímat
odpovědnost za své postoje a činy, být zainteresován na zájmu celku, vzájemná
spolupráce a komunikace
EV -

lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana při masových sportovních
akcích, vysoké oceňování zdraví, chápání vlivu prostředí na zdraví

OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění,cvičení dovednosti
zapamatování, sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, seberegulace a sebeorganizace257

cvičení sebekontroly, sebeovládání-regulace vlastního prožívání, vůle, organizace
vlastního času, psychohygiena - uvolnění - relaxace
MDV - kritické vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi zprávou a reklamou, rozlišování
zábavních prvků od sdělení informativních a společensky významných
MKV - sportovní pravidla platí na celém světě, vzájemné respektování a tolerance
k zástupcům různých etnik
EGS - státní a evropské symboly při sportovních utkáních

Kompetence:
V předmětu tělesná výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení:
• užívat osvojené základní tělocvičné názvosloví
• měřit si základní pohybové výkony a porovnávat je s předchozími výsledky
• orientovat se v informačních zdrojích o sportovních akcích a aktivitách
• porovnávat vlastní fyzické a zdravotní předpoklady
• rozvíjet a využívat své pohybové dovednosti a schopnosti
• vytvářet si aktivní vztahu ke sportu a k pohybové seberealizaci
• plánovat, řídit a organizovat vlastní činnost
Kompetence k řešení problémů:
• uplatňovat zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí
• řešit problémy související s nesportovním chováním, nevhodným sportovním
prostředím a nářadím
• rozpoznávat situace ohrožující tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých,
osvojovat si poznatky, jak jim předcházet a varovat druhé
• odmítat škodlivé látky neslučitelné se zdravím a sportem
Kompetence komunikativní:
• spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
• spoluorganizovat pohybové aktivity a soutěže
• diskutovat o aktuálních problémech souvisejících se sportovními a pohybovými
činnosti jednotlivce i kolektivu
• využívat sport jako prostředek k navozování sociálních kontaktů
Kompetence sociální a personální:
• dodržovat pravidla v duchu fair-play, brát zodpovědnost za své chování
• v případě potřeby poskytnout pomoc nebo ji přivolat
• nacvičovat pohybové aktivity ve skupině, pomáhat jednotlivci zažít úspěch
• spolupracovat ve dvojicích, v menších skupinách
• zažít úspěch
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Kompetence občanské:
• podílet se na realizaci pravidelného pohybového režimu, projevovat přiměřenou
samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti
• vážit si svého zdraví a uplatňovat preventivní činnosti podporující zdraví
• respektovat názory ostatních
• kriticky hodnotit své dosažené výsledky podle předem daných kritérií
Kompetence pracovní:
• uplatňovat zásady hygieny a bezpečnosti při sportovních činnostech, při pohybu
v silničním provozu, poskytnout základní první pomoc
• podílet se na přípravě a organizaci činností
• zdokonalovat se v zacházení s pomůckami, sportovním náčiním, vybavením pro
sportu
• udržovat pořádek, pečovat o sportovní vybavení
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 6. ročník
žák dle svých možností

provádí zdravotně orientovaná cvičení

provádí přetahy a přetlaky
cíleně zapojuje svůj pohybový fond
usiluje o zlepšení své pohybové zdatnosti
poznává vlastní možnosti a předpoklady pro aktivní
tělesnou činnost

rozvíjí silové schopnosti

rozvíjí vytrvalostní schopnosti

provádí cvičení na lavičkách a kladině
umí skákat přes švihadlo, podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na nářadí – lavičky, kruhy, žebřiny

ve dvojicích, ve skupinách si změří svůj výkon
poznává vlastní pohybové možnosti a omezení
organismu

soustředí se na cvičení

rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji
postupným zklidněním organismu

Výstup ŠVP

MPV, PT

Ov – denní režim,
volný čas

zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční cvičení
Hv – taneční kroky,
(programy) – s lavičkami, s využitím běhu, na žebřinách, soulad s hudbou
bedně, manipulace se zatížením, aerobní cvičení –
základní pojmy, soulad s hudbou, taneční prvky,
pravidelné dýchání, držení těla, rytmická a kondiční
cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, taneční
krok, lidové tance (chlapci jen některé prvky, časově
menší rozsah)
cvičení se švihadly – přeskoky, odraz, kroužení,
přetahování ve dvojici

rozvoj vytrvalostních schopností – aerobní cvičení, běh
individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s
chůzí
rozvoj silových schopností – přetahování lanem,
posilovací cviky, cvičení na žebřinách - zádové a břišní
svalstvo, na kruzích – komíhání ve svisu, obraty,
houpání, seskoky, svis a překoty, šplh – s přírazem na
tyči, na laně
průpravné úpoly – střehový postoj, držení, pohyb
v postoji, přetahy, přetlaky, úpolové odpory
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, pohybové
aktivity, rekreační sport – motivace pro sport v rodině,
v zájmových kroužcích ve škole i sportovních oddílech
v místě bydliště

rozvoj rychlostních schopností - rychlý běh do 10 – 20 m F – měření času
z různých postojů a poloh, rychlý běh s přeskakováním
nízkých překážek, slalomová dráha, překážková dráha,
běh s rychlými změnami směru
rozvoj koordinačních schopností – cvičení rovnováhy na
lavičce, kladině – náskoky, seskoky, chůze, obraty,
rovnovážné postoje, změny poloh (chlapci bez kladiny),
běh na lavičce se zátěží, cvičení se švihadly, nadhazování
a chytání míče v chůzi, běhu, podbíhání lana

rozcvičky, příprava organismu na cvičení, zklidnění po
cvičení

Činnosti ovlivňující zdraví
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Učivo ŠVP
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pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty
vhodná a nevhodná cvičení, vhodné a nevhodné prostředí
pro pohybové aktivity
záchrana a dopomoc
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech –
osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí i
v nestandardním prostředí

nacvičuje vhodné a bezpečné chování v tělocvičně i
v méně známém prostředí jiných sportovišť, v přírodě,
při přesunech v silničním provozu
reaguje na smluvené povely, gesta při organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a obuv

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je při hře,
soutěži, při rekreační činnosti
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech
rozliší míč na odbíjenou a košíkovou
nacvičuje přihrávky jednoruč, obouruč, dribling
zná zjednodušená pravidla přehazované, vybíjené
učí se zvládat techniku hry s basketbalovým míčem,
střelbu na koš
uplatní při hře techniku hry s basketbalovým míčem,
střelbu na koš
nacvičuje přiměřeně ke svým možnostem osvojované
pohybové dovednosti, aplikuje je při hře, soutěži
získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy

improvizované ošetření a odsun raněného
ošetření jednoduchého poranění, přivolání pomoci,
zachování klidu

ošetří ve dvojici nebo skupině základní poranění, poradí
si s transportem zraněného, přivolá pomoc, počká u
zraněného až do příchodu kompetentního dospělého

sportovní hry, herní činnosti jednotlivce - základní
průpravné činnosti s míčem, přihrávky a chytání míče,
dribling, míčové hry: vybíjená, prvky odbíjené, prvky
basketbalu, základy odbíjené a basketbalu, malá kopaná,
herní kombinace, utkání podle zjednodušených pravidel
(zpravidla chlapci)

pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové
hry

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

denní pohybový režim
otužování vodou, vzduchem, pohybem venku
vyvážená strava – pestrá
zprávy o počasí v televizi
vlastní měření v podmínkách školy a bydliště

aktivně si organizuje svůj denní pohybový režim
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní
podporu zdraví
dovede se orientovat ve zprávách o počasí i z vlastního
pozorování a měření, zjištěné skutečnosti přizpůsobí své
oblečení i konkrétní pohybovou aktivitu

Učivo ŠVP
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí – průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení ke
správnému držení těla, strečink, korekce jednostranného
zatížení a jiná zdravotně zaměřená cvičení

žák dle svých možností

střídá činnosti, zařazuje přestávky na odpočinek
dbá na správné dýchání, držení těla
provádí dechová cvičení
uvolňuje skupiny svalů jednostranně zatížené sezením
seznámí se s dětským aerobikem a cvičením s hudbou

Výstup ŠVP

OSV – vlastní
sebevědomí a jeho
posilování
MV – využití
informací o počasí,
ovzduší
F – meteorologie
P – úrazy, prevence

MPV, PT
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bruslení – dvouoporové bruslení, jízda vpřed, vzad,
brzdění, údržba bruslí
další i netradiční pohybové činnosti – podle aktuálních
podmínek školy a možnosti žáků : cvičení s netradičním
náčiním (šlapadla, balanční desky, chůdy, jízda na
rotopedu, stolní tenis, badminton, skateboard, kolečkové
brusle…)
atletika – starty - polovysoký, rychlý běh na 60 m, běh na
800 m, běh individuálním tempem 1-2 minuty, vytrvalý
běh na dráze a v terénu do 12 minut (podle schopností a
možností žáků), základy překážkového a štafetového
běhu, skok do dálky, skok daleký z místa odrazem
sounož, skok do výšky, hod kriketovým míčkem na cíl,
horním obloukem na dálku

nacvičuje bezpečný pohyb na bruslích

provádí netradiční cvičení dle aktuálních možností školy

nacvičuje nízký start
osvojuje si taktiku rychlého běhu, běhu na delší
vzdálenost
nacvičuje skok do dálky
zkouší skok do výšky volnou technikou
účastní se atletických závodů na úrovni školy, podle
individuálních předpokladů i při reprezentaci školy
v soutěžích
na základě posouzení výkonu svého nebo spolužáka
určuje příčinu nedostatku, neúspěchu, snaží se ji
odstranit
nacvičuje techniku hodu kriketovým míčkem
osvojuje si techniku nové atletické discipliny

pobyt v zimní přírodě – běžecké lyžování: chůze, obraty,
výstupy, jízda v nenáročném terénu, brždění,
zastavování, péče o lyžařskou výstroj, bezpečnost
pohybu v zimní horské krajině

zkouší základní dovednosti na lyžích
pohybuje se v zimní přírodě
pečuje o lyžařskou výstroj

OSV – seberegulace
a sebeorganizace

turistika a pobyt v přírodě – základní poznatky
z turistiky, přesun a chůze v terénu, základní turistické
dovednosti, ochrana přírody, příprava turistické akce,
chůze v terénu
3-4 km, hry v přírodě

MPV, PT

získává základní poznatky z turistiky
při pobytu v přírodě aktivně uplatňuje znalosti o ochraně
přírody
podílí se na přípravě turistické akce třídy, skupiny

Učivo ŠVP
rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým Hv – hudebně
doprovodem – základy rytmické gymnastiky, jiné
pohybové hry
kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem, cvičení s náčiním, tance, taneční prvky,
chůze,klus, přísunný krok, cvičení s drobným náčiním –
švihadla, tyče, obruče, šátky, míče…..soulad dýchání
s pohybem (chlapci jen tyče, švihadla)

žák dle svých možností

zvládá jednoduché taneční kroky
provádí cvičení s hudbou s náčiním nebo bez náčiní

Výstup ŠVP
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žák dle svých možností

spolurozhodování her a soutěží
spolupráce, jednoduchá taktika, komunikace
vztah ke sportu, zásady jednání a chování
tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení
chování v přírodě při sportovních činnostech, aktivní
podíl na její ochraně

učí se spolurozhodovat osvojované hry a soutěže

je schopen soutěžit v družstvu

projevuje radost z pohybové činnosti

učí se respektovat zdravotní handicap

při pobytech a sportu v přírodě neplaší živočichy, netrhá
a neláme rostliny, uklízí po sobě odpadky, pečuje o zeleň
v blízkém okolí školy
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže v
pohybových činnostech, zajímá se o výkony a osobnost
svého oblíbeného sportovce nebo týmu

měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

zaznamenává výkon svůj i spolužáků

významné sportovní soutěže a sportovci

respekt k opačnému pohlaví

organizace prostoru a pohybových činností –
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj – výběr, ošetřování, zásady jednání a chování
v různém prostředí a při různých činnostech
organizace her, soutěží, závodů a sportovních činností

komunikace v TV – odborná tělocvičná terminologie
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta,
značky, vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech
nástupové tvary, hlášení, obraty na místě, povelová
technika
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

gymnastika – akrobacie: průpravná cvičení pro akrobacii,
kotoul vpřed s obměnami, kotoul vzad, cvičení s náčiním
a na nářadí, přeskoky: skoky prosté z malé trampolínky,
odraz z můstku, roznožka, skrčka (koza), hrazda:
ručkování ve visu, přešvihy z visu stojmo, náskok do
vzporu, sešin, kruhy: svis a překoty, houpání, seskok,
kladina: chůze a její modifikace, rovnovážné postoje,
změny poloh, obraty, náskoky a seskoky
Činnosti podporující pohybové učení

Učivo ŠVP

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
pochopí základní pravidla některých her (přehazovaná,
vybíjená…) a řídí se jimi
pečuje o sportovní vybavení
orientuje se v nestandardních podmínkách – bruslení,
lyžování, turistika, sportovní soutěže mimo školu apod.,
organizovaných dle aktuálních podmínek a možností
školy a předpokladů a schopností žáků
pokouší se o organizaci jednoduché pohybové hry

rozumí základním tělocvičným pojmům
rozumí pojmům z pravidel her a soutěží

dokáže zvládnout jednoduché prvky samostatně
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka
a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
nacvičuje správný odraz z můstku
vyskočí na kozu nebo bednu zvoleným způsobem (do
kleku, do dřepu)

Výstup ŠVP

MPV, PT
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rozvoj koordinačních schopností –cvičení rovnováhy na
lavičce, kladině – náskoky, seskoky, chůze, obraty,
rovnovážné postoje, změny poloh (chlapci bez kladiny),
běh na lavičce se zátěží, cvičení se švihadly, nadhazování
a chytání míče v chůzi, běhu, podbíhání lana
rozvoj vytrvalostních schopností – aerobní cvičení, běh
individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s
chůzí
rozvoj silových schopností – přetahování lanem,
posilovací cviky, cvičení na žebřinách - zádové a břišní
svalstvo, na kruzích – komíhání ve svisu, obraty,
houpání, seskoky, svis a překoty, šplh – s přírazem na
tyči, na laně
průpravné úpoly – střehový postoj, držení, pohyb
v postoji, přetahy, přetlaky, úpolové odpory

při cvičení rozvíjí koordinační schopnosti

zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční cvičení
Hv – tempo a
(programy) – s lavičkami, s využitím běhu, na žebřinách, rytmus
bedně, manipulace se zatížením, aerobní cvičení –
základní pojmy, soulad s hudbou, taneční prvky,
pravidelné dýchání, držení těla, rytmická a kondiční
cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, taneční
krok, lidové tance (chlapci jen některé prvky, časově
menší rozsah)
cvičení se švihadly – přeskoky, odraz, kroužení,
přetahování ve dvojici

provádí zdravotně orientovaná cvičení

usiluje o zlepšení své pohybové zdatnosti

význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, pohybové
aktivity, rekreační sport – motivace pro sport v rodině,
v zájmových kroužcích ve škole i sportovních oddílech
v místě bydliště

Ov – denní režim,
volný čas

F – měření času
Ma – zápisy výkonů
I – tabulky
v EXCELU

MPV, PT

orientuje se v nabídce pohybových a sportovních činností
ve škole i v místě bydliště

provádí přetahy a přetlaky
cíleně zapojuje svůj pohybový fond

při cvičení rozvíjí silové schopnosti

při cvičení rozvíjí vytrvalostní schopnosti

rozvoj rychlostních schopností - rychlý běh do 10 – 20 m
z různých postojů a poloh, rychlý běh s přeskakováním
nízkých překážek, slalomová dráha, překážková dráha,
běh s rychlými změnami směru

ve dvojicích, ve skupinách si změří svůj výkon, zapíše
výsledky
poznává vlastní pohybové možnosti a omezení,
uvědomuje si je

Činnosti ovlivňující zdraví
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Učivo ŠVP

příprava organismu na cvičení, zklidnění
průpravná cvičení a uvolnění svalového napětí –
gymnastika, akrobacie, atletika

žák dle svých možností

připraví se před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě
s hlavní činností – zatěžovanými svaly
soustředí se na cvičení

Výstup ŠVP
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zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je při hře,
soutěži, při rekreační činnosti
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech
umí přihrávky jednoruč, obouruč, dribling
zná zjednodušená pravidla přehazované, vybíjené
učí se zvládat techniku hry s basketbalovým míčem,
střelbu na koš

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech –
osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí i
v nestandardním prostředí

používá vhodné sportovní oblečení a obuv

sportovní hry, herní činnosti jednotlivce - základní
průpravné činnosti s míčem, přihrávky a chytání míče,
dribling, míčové hry: vybíjená, základy odbíjené a
basketbalu, utkání podle pravidel pro danou věkovou
kategorii, malá kopaná, herní kombinace (zpravidla
chlapci)

pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové
hry

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

improvizované ošetření a odsun raněného
ošetření jednoduchého poranění, přivolání pomoci,
zachování klidu
EV – lidské aktivity
pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty
vhodná a nevhodná cvičení, vhodné a nevhodné prostředí - doprava
pro pohybové aktivity
záchrana a dopomoc

informace o znečištění ovzduší, předpověď počasí a
jejich vliv na pohybové aktivity a zdraví
zprávy v televizi, na internetu
vlastní měření v podmínkách školy a bydliště

dovede se orientovat ve zprávách o počasí a stavu
ovzduší v médiích i z vlastního pozorování a měření,
zjištěné skutečnosti přizpůsobí své oblečení i konkrétní
pohybovou aktivitu

OSV – volní a
charakterové
vlastnosti, - rozvoj
schopnosti
sebepoznávání
EV – vztah člověka
k prostředí
MDV – využití
informací o počasí,
ovzduší
F – meteorologie
P, Ov – poskytnutí
první pomoci

P – svalstvo, kostra,
dýchání

MPV, PT

ošetří ve dvojici nebo skupině základní poranění, poradí
si s transportem zraněného, přivolá pomoc, počká u
zraněného až do příchodu kompetentního dospělého
uplatňuje vhodné a bezpečné chování v tělocvičně i
v méně známém prostředí jiných sportovišť, v přírodě,
při přesunech v silničním provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
reaguje na smluvené povely, gesta při organizaci činnosti

nebezpečí drog a jiných škodlivých látek
upevňování volních vlastností při pravidelném cvičení,
sportovních a pohybových aktivitách
důležitost správné výživy

podílí se na realizaci vlastního pohybového režimu
aktivně se podílí na činnostech podporujících jeho zdraví

Učivo ŠVP
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí – průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení ke
správnému držení těla, strečink, korekce jednostranného
zatížení a jiná zdravotně zaměřená cvičení

žák dle svých možností

střídá činnosti, zařazuje přestávky na odpočinek
dbá na správné dýchání, držení těla
provádí dechová cvičení
osvojuje si cvičení „pro každý den“
vyhledává pohybové aktivity jako kompenzaci převážně
klidového a duševně náročného školního vyučování

Výstup ŠVP
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žák dle svých možností

další i netradiční pohybové činnosti – podle aktuálních
podmínek školy a možnosti žáků : cvičení s netradičním
náčiním (šlapadla, balanční desky, chůdy, jízda na
rotopedu, stolní tenis, badminton
gymnastika – akrobacie: průpravná cvičení pro akrobacii,
kotoul vpřed s obměnami, kotoul vzad, přemet stranou
(jen dívky), rovnovážné polohy, cvičení s náčiním a na
nářadí, přeskoky: skoky prosté z malé trampolínky, odraz
z můstku, roznožka, skrčka (koza), přeskoky
z oddáleného odrazu hrazda: ručkování ve visu, přešvihy
z visu stojmo, náskok do vzporu, sešin, kruhy: svis a
překoty, houpání, seskok, kladina: chůze a její
modifikace, rovnovážné postoje, změny poloh, obraty,
náskoky a seskoky

dle aktuálních podmínek školy provádí netradiční
pohybové činnosti

zvládne jednoduché prvky samostatně
dokáže zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími
výsledky
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka
a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
nacvičuje správný odraz z můstku
vyskočí na kozu nebo bednu zvoleným způsobem (do
kleku, do dřepu)

zvládá bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
nacvičuje hrové prvky na bruslích
pečuje o výstroj

osvojuje si základní dovednosti na lyžích
pečuje o lyžařskou výbavu
osvojuje si zásady bezpečného pohybu v zimní krajině

turistika a pobyt v přírodě – základní poznatky
z turistiky, přesun a chůze v terénu, základní turistické
dovednosti, ochrana přírody, příprava turistické akce,
chůze v terénu
3-4 km, orientace v terénu dle turistických značek,
hry v přírodě
pobyt v zimní přírodě – běžecké lyžování: chůze, obraty,
výstupy, jízda v nenáročném terénu, brždění,
zastavování, lyžařská turistika, péče o lyžařskou výstroj,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině
bruslení – dvouoporové bruslení, jízda vpřed,
vzad,brždění, zastavení pluhem, údržba bruslí, prvky
ledního hokeje (zpravidla chlapci)

rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem – základy rytmické gymnastiky, jiné
kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem, cvičení s náčiním, tance, taneční prvky,
chůze, klus, přísunný krok, cvičení s drobným náčiním –
švihadla, tyče, obruče, šátky, míče, …..soulad dýchání
s pohybem (chlapci jen tyče, švihadla)

Učivo ŠVP

získává základní poznatky z turistiky
orientuje se v terénu podle turistických značek
podílí se na přípravě turistických akcí třídy, skupiny
poznatky z ochrany přírody uplatňuje při realizovaných
pobytech v přírodě

upevňuje přiměřeně ke svým možnostem osvojované
pohybové dovednosti, aplikuje je při hře, soutěži
získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
zvládá jednoduché taneční kroky
provádí kondiční cvičení s hudbou
sladí pohyb při cvičení s náčiním (nebo bez) s hudbou

Výstup ŠVP

VDO – zásady
slušnosti,
zodpovědnosti,
tolerance

F – tření

MPV, PT
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žák by měl

Tělesná výchova 7. ročník
žák dle svých možností

organizace her, soutěží, závodů a sportovních činností
měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

pokouší se o organizaci jednoduché pohybové hry

dokáže změřit, zaznamenat a porovnat výkon
s předcházejícími výsledky
sleduje a posuzuje výkon svůj i spolužáků
učí se spolurozhodovat osvojované hry a soutěže
uplatňuje zkušenosti z oblíbené míčové hry i v jiných
sportech a hrách
dokáže spolupracovat při jednoduchých týmových
činnostech

spolupráce, komunikace

organizace prostoru a pohybových činností –
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj – výběr, ošetřování, zásady jednání a chování
v různém prostředí a při různých činnostech

komunikace v TV – odborná tělocvičná terminologie
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta,
značky, vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech
nástupové tvary, hlášení, obraty na místě, povelová
technika
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti podporující pohybové učení

atletika – starty - polovysoký, rychlý běh na 60m, běh na
800 m, individuálním tempem 1-2 minuty, vytrvalý běh
na dráze a v terénu do 12 minut (podle schopností a
možností žáků), základy překážkového a štafetového
běhu, skok do dálky, skok daleký z místa odrazem
sounož, skok do výšky, hod kriketovým míčkem na cíl,
horním obloukem na dálku, vrh koulí 3 kg (chlapci 4 kg)

Učivo ŠVP

seznamuje se v jednoduché hře s právy a povinnostmi
hráče, rozhodčího a diváka
nacvičuje základní pravidla některých her (přehazovaná,
vybíjená, florbal…) a řídí se jimi
pečuje o sportovní vybavení
orientuje se v nestandardních podmínkách – bruslení,
lyžování, turistika, plavání, sportovní soutěže mimo
školu apod., organizovaných dle aktuálních podmínek a
možností školy a předpokladů a schopností žáků

reaguje na povely

uplatní základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, nářadí a náčiní
nacvičuje pojmy z pravidel her a soutěží

nacvičuje nízký start
vyzkouší si štafetový běh družstev
osvojuje s taktiku rychlého běhu, běhu na delší
vzdálenost
nacvičuje skok do dálky
zkouší skok do výšky volnou technikou
účastní se atletických závodů na úrovni školy, podle
individuálních předpokladů i při reprezentaci školy
v soutěžích
na základě posouzení výkonu svého nebo spolužáka
určuje příčinu nedostatku, neúspěchu, snaží se ji
odstranit
procvičuje techniku hodu kriketovým míčkem
osvojuje si techniku nové atletické discipliny

Výstup ŠVP

M – měření výkonů

VDO –
samostatnost a
zodpovědnost při
řešení problémů

OSV – rozvoj
sebepoznání,
seberegulace

MPV, PT
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Tělesná výchova 7. ročník
žák dle svých možností

respekt k opačnému pohlaví
základní olympijské myšlenky
vztah ke sportu, zásady jednání a chování

sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže v
pohybových činnostech, zajímá se o výkony a osobnost
svého oblíbeného sportovce nebo týmu

tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení
chování v přírodě při sportovních činnostech, aktivní
podíl na její ochraně

podpora snahy a vytrvalosti

Učivo ŠVP

při pohybových činnostech respektuje opačné pohlaví

projevuje snahu, odvahu a vůli překonávat svá omezení,
zlepšovat pohybové dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
při pobytech a sportu v přírodě neplaší živočichy, netrhá
a neláme rostliny, uklízí po sobě odpadky, pečuje o zeleň
v blízkém okolí školy

Výstup ŠVP

EGS – státní a
evropské symboly
používané při
sportovních
utkáních
D – odkaz řecké
kultury, olympijské
hry

MKV – sportovní
pravidla platí na
celém světě, respekt
a tolerance
k etnickým
skupinám

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 8. ročník
žák dle svých možností

zdokonaluje cvičení se švihadly

provádí přetahy a přetlaky
cíleně zapojuje svůj pohybový fond
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení
úrovně své tělesné zdatnosti
orientuje se v nabídce pohybových a sportovních činností
ve škole i v místě bydliště
provádí zdravotně orientovaná kondiční cvičení

rozvíjí a upevňuje silové schopnosti

rozvíjí a upevňuje vytrvalostní schopnosti

rozvíjí a upevňuje koordinační schopnosti
provádí cvičení na lavičkách a kladině
zdokonaluje se ve cvičení na nářadí – lavičky, kruhy,
žebřiny

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
ve dvojicích, ve skupinách si změří svůj výkon, zapíše
výsledky, porovná změny
poznává vlastní pohybové možnosti a omezení,
uvědomuje si je a respektuje

Výstup ŠVP

zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční cvičení
(programy) – s lavičkami, s využitím běhu, na žebřinách,
bedně, manipulace se zatížením, aerobní cvičení –
základní pojmy, soulad s hudbou, taneční prvky,
pravidelné dýchání, držení těla, rytmická a kondiční
cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, taneční
krok, lidové tance (chlapci jen některé prvky, časově
menší rozsah)
cvičení se švihadly – přeskoky, odraz, kroužení,
přetahování ve dvojici

rozvoj koordinačních schopností – cvičení rovnováhy na
lavičce, kladině – náskoky, seskoky, chůze, obraty,
rovnovážné postoje, změny poloh (chlapci bez kladiny),
běh na lavičce se zátěží, cvičení se švihadly, nadhazování
a chytání míče v chůzi, běhu, podbíhání lana
rozvoj vytrvalostních schopností – aerobní cvičení, běh
individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s
chůzí
rozvoj silových schopností – přetahování lanem,
posilovací cviky, cvičení na žebřinách-zádové a břišní
svalstvo, na kruzích – komíhání ve svisu, obraty,
houpání, seskoky, svis a překoty, šplh – s přírazem na
tyči, na laně
průpravné úpoly – střehový postoj, držení, pohyb
v postoji, přetahy, přetlaky, úpolové odpory
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, pohybové
aktivity, rekreační sport – motivace pro sport v rodině,
v zájmových kroužcích ve škole i sportovních oddílech
v místě bydliště

rozvoj rychlostních schopností- rychlý běh do 10 – 20 m
z různých postojů a poloh, rychlý běh s přeskakováním
nízkých překážek, slalomová dráha, překážková dráha,
běh s rychlými změnami směru

důležitost rozcvičení pro vlastní činnost, zklidnění
průpravná cvičení a uvolnění svalového napětí –
gymnastika, akrobacie, atletika

Činnosti ovlivňující zdraví
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Učivo ŠVP

Hv – základní
klasických nebo
moderních tanců
P – svalstvo, kostra,
dýchání
OSV –
psychohygiena uvolnění, relaxace

Ov – denní režim,
volný čas
OSV – organizace
vlastního času

P – fyziologie
člověka - pohybový
aparát, oběhová a
dýchací soustava
F – měření času
Ma – grafy
I – tabulky
v EXCELU, grafy,
sledování změn
výkonu
OSV – vnímání,
pozornost,
soustředění

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 8. ročník

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je při hře,
soutěži, při rekreační činnosti
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech
uplatňuje při hře přihrávky jednoruč, obouruč, dribling
zná zjednodušená pravidla přehazované, vybíjené, malé
kopané a florbalu, řídí se jimi

uplatňuje vhodné a bezpečné chování v tělocvičně i
v méně známém prostředí jiných sportovišť, v přírodě,
při přesunech v silničním provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
používá vhodné sportovní oblečení a obuv

ošetří ve dvojici nebo skupině základní poranění, poradí
si s transportem zraněného, přivolá pomoc, počká u
zraněného až do příchodu kompetentního dospělého

MDV – využití
informací o počasí,
ovzduší - rozdíl
mezi reklamou a
informací
F – meteorologie
P, Ch, Ov,VkZ –
poskytnutí první
pomoci

OSV – doping
sportovců, volní a
charakterové
vlastnosti, rozvoj
schopnosti
sebepoznávání,
mezilidské vztahy

MPV, PT

pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové
hry
sportovní hry, herní činnosti jednotlivce - základní
průpravné činnosti s míčem, přihrávky a chytání míče,
dribling, míčové hry: vybíjená, házená, prvky odbíjené,
prvky basketbalu, základy odbíjené a basketbalu, herní
kombinace, malá kopaná (zpravidla chlapci), utkání
podle pravidel pro danou věkovou kategorii

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
VDO – uplatňování
demokratických
principů při
přípravě a
organizaci her a
soutěží, být
zainteresován na
zájmu celku,
vzájemná

první pomoc při základních druzích poranění při sportu–
odřeniny, podvrtnutí, zhmoždění, zlomeniny, krvácení,
zástava dechu, přehřátí organismu, transport zraněného,
přivolání pomoci
improvizované ošetření a odsun raněného
pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty
vhodná a nevhodná cvičení, vhodné a nevhodné prostředí VDO –
pro pohybové aktivity
odpovědnost za své
záchrana a dopomoc
postoje a činy
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech –
osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí i
v nestandardním prostředí

informace o znečištění ovzduší, předpověď počasí a
jejich vliv na pohybové aktivity a zdraví
zprávy v televizi, rozhlase, v tisku, na internetu

zdravotní a psychosociální rizika zneužívání návykových
látek, patologického hráčství, závislost na počítačích,
pohyb v rizikovém prostředí – party, trestná činnost
zdravé stravování, pohyb, otužování, režim dne, ochrana
před chorobami

uvědomuje si vliv užívání drog a jiných škodlivých látek
na zdraví a pohybovou zdatnost, upevňuje si vůli pro
jejich odmítání ve svém životě
spojuje pravidelnou pohybovou činnost se zdravím,
využívá nabízené příležitosti k pohybu
aktivně se podílí na činnostech podporujících jeho zdraví
dovede se orientovat ve zprávách o počasí a stavu
ovzduší v médiích

Učivo ŠVP
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí – průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení ke
správnému držení těla, strečink, korekce jednostranného
zatížení a jiná zdravotně zaměřená cvičení

žák dle svých možností

střídá činnosti, zařazuje přestávky na odpočinek
provádí dechová cvičení
seznámí se s aerobikem, cvičí s hudbou

Výstup ŠVP
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Tělesná výchova 8. ročník
žák dle svých možností
spolupráce a
komunikace

MPV, PT

pobyt v zimní přírodě – běžecké lyžování: chůze, obraty,
výstupy, jízda v nenáročném terénu, brždění,
zastavování, lyžařská turistika, péče o lyžařskou výstroj,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině
bruslení – dvouoporové bruslení, jízda vpřed,
vzad,brždění, zastavení pluhem, zastavení na obou
bruslích, překládání vpřed a vzad, jízda na rychlost a
vytrvalost, závodivé hry na bruslích, údržba bruslí,
základy ledního hokeje (zpravidla jen chlapci) – jízda
s hokejkou, přihrávky, střelba, hra s upravenými pravidly
další i netradiční pohybové činnosti – podle aktuálních
podmínek školy a možnosti žáků : cvičení s netradičním
náčiním (šlapadla, balanční desky, chůdy, jízda na
rotopedu, stolní tenis, badminton, skateboard, kolečkové
brusle….

zvládá bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
procvičuje své dovednosti při závodivých hrách
rozvíjí herní prvky
pečuje o výstroj

dle aktuálních podmínek školy provádí netradiční
pohybové činnosti

VDO – zásady
slušnosti,
zodpovědnosti,
tolerance

rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem – základy rytmické gymnastiky, jiné
kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
Z – ochrana přírody,
doprovodem, cvičení s náčiním, tance, taneční prvky,
chůze,klus, přísunný krok, cvičení s drobným náčiním – chráněné krajinné
oblasti
švihadla, tyče, obruče, šátky, míče…..soulad dýchání
s pohybem (chlapci jen tyče, švihadla), vlastní sestava
turistika a pobyt v přírodě – základní poznatky
z turistiky, přesun a chůze v terénu, táboření, základní
turistické dovednosti, ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu, příprava a dokumentace turistické
akce, chůze v terénu 3-4 km, orientace v terénu,
orientace podle turistické mapy a buzoly, dle turistických
značek, hry v přírodě

Učivo ŠVP

prohlubuje si základní dovednosti na lyžích
pečuje o lyžařskou výbavu
osvojuje si zásady bezpečného pohybu
v zimní krajině

získává základní poznatky z turistiky
orientuje se v terénu podle turistických značek
podílí se na přípravě turistických akcí třídy, skupiny
poznatky z ochrany přírody uplatňuje při realizovaných
pobytech v přírodě

uplatní při hře techniku hry s basketbalovým míčem,
střelbu na koš
zvládá přiměřeně ke svým možnostem osvojované
pohybové dovednosti, aplikuje je při hře, soutěži
získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
cíleně zapojuje svůj pohybový fond
zvládá jednoduché taneční kroky
provádí rytmická a kondiční cvičení s hudbou
sladí pohyb při cvičení s náčiním (nebo bez) s hudbou

Výstup ŠVP
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užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, nářadí a náčiní
používá pojmy z pravidel her a soutěží
při činnostech reaguje na smluvené povely a gesta
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
rozlišuje v jednoduché hře práva a povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i
družstvo
orientuje se v nestandardních podmínkách – bruslení,
lyžování, turistika, plavání, sportovní soutěže mimo
školu apod., organizovaných dle aktuálních podmínek a
možností školy a předpokladů a schopností žáků
podílí se na organizaci jednoduché pohybové činnosti
nebo soutěže v rámci skupiny, třídy

osvojí si techniku nízkého startu
procvičuje štafetový běh družstev
zná taktiku běhu k metě, sprintu, vytrvalostního běhu
nacvičuje skok do dálky
zvládne skok do výšky volnou technikou
účastní se atletických závodů na úrovni školy, podle
individuálních předpokladů i při reprezentaci školy
v soutěžích
na základě posouzení výkonu svého nebo spolužáka
určuje příčinu nedostatku, neúspěchu, snaží se ji
odstranit
uplatňuje správnou techniku hodu kriketovým míčkem
zvládne techniku nové atletické discipliny

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
dokáže zhodnotit kvalitu pohybové činnosti a reaguje na
pokyny k odstranění vlastních chyb
zvládne techniku odrazu z můstku
dokáže přeskočit kozu nebo bednu zvoleným způsobem
(roznožka, skrčka, odbočka)

Výstup ŠVP

MPV, PT

organizace prostoru a pohybových činností –
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj – výběr, ošetřování,zásady jednání a chování
v různém prostředí a při různých činnostech
organizace her, soutěží, závodů a sportovních činností

komunikace v TV – odborná tělocvičná terminologie
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta,
značky, vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech
nástupové tvary, hlášení, obraty na místě, povelová
technika
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti podporující pohybové učení

MKV – sportovní
pravidla platí na
celém světě, respekt
a tolerance
k etnickým
skupinám

M – měření výkonů

VDO –
samostatnost a
zodpovědnost při
řešení problémů

gymnastika – akrobacie: průpravná cvičení pro akrobacii,
kotoul vpřed s obměnami, kotoul vzad, kotoul ze stoje,
stoj na lopatkách s oporou v bocích, jednoduchá
sestava,stoj na rukou, přemet stranou, rovnovážné
polohy, cvičení s náčiním a na nářadí, přeskoky: skoky
prosté z malé trampolínky, odraz z můstku, roznožka,
skrčka (koza, bedna), přeskoky z oddáleného odrazu
hrazda: ručkování ve visu, přešvihy z visu stojmo,
náskok do vzporu, sešin
kruhy: svis a překoty, houpání, seskok, kladina: chůze a
její modifikace, rovnovážné postoje, změny poloh,
obraty, náskoky a seskoky
atletika – starty - polovysoký, na 60m, běh na 800 m
OSV – cvičení
(chlapci 1500 m), běh individuálním tempem 1-2 minuty, dovednosti
vytrvalý běh na dráze a v terénu do 12 minut (podle
zapamatování
schopností a možností žáků), základy překážkového a
štafetového běhu, skok do dálky, skok daleký z místa
odrazem sounož, skok do výšky, hod kriketovým
míčkem na cíl, horním obloukem na dálku, vrh koulí 3
kg (chlapci 4kg)

Učivo ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 8. ročník
žák dle svých možností

při pobytech a sportu v přírodě neplaší živočichy, netrhá
a neláme rostliny, uklízí po sobě odpadky, pečuje o zeleň
v blízkém okolí školy
chápe fyziologické změny v dospívání, učí se chovat
kultivovaně k opačnému pohlaví
seznamuje se s historií sportu i s moderními sportovními
disciplinami
sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže v
pohybových činnostech, zajímá se o výkony a osobnost
svého oblíbeného sportovce nebo týmu

vyhodnocuje výkon svůj i spolužáků z aktuálního měření
i porovnáváním předchozích výsledků
učí se spolurozhodovat osvojované hry a soutěže
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech
projevuje snahu, odvahu a vůli překonávat svá omezení,
zlepšovat pohybové dovednosti
respektuje předpoklady a možnosti druhých, neposmívá
se

Výstup ŠVP

historie a současnost sportu – významné sportovní
soutěže a sportovci
základní olympijské myšlenky
vztah ke sportu, zásady jednání a chování

respekt k opačnému pohlaví

chování v přírodě při sportovních činnostech, aktivní
podíl na její ochraně

tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení

podpora snahy a vytrvalosti

spolupráce, komunikace

měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

Učivo ŠVP

D – odkaz řecké
kultury, olympijské
hry

EV –
ochrana přírody při
masových
sportovních akcích
EGS – státní a
evropské symboly
používané při
sportovních
utkáních

MPV, PT
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cvičí se švihadly i ve dvojici

Hv – základní
polkový a valčíkový
krok

Ov – denní režim,
volný čas
OSV – organizace
vlastního času

význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, pohybové
aktivity, rekreační sport – motivace pro sport v rodině,
v zájmových kroužcích ve škole i sportovních oddílech
v místě bydliště
zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční cvičení
(programy) – s lavičkami, s využitím běhu, na žebřinách,
bedně, manipulace se zatížením, aerobní cvičení –
základní pojmy, soulad s hudbou, taneční prvky,
pravidelné dýchání, držení těla, rytmická a kondiční
cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, taneční
krok, lidové tance (chlapci jen některé prvky, časově
menší rozsah)
cvičení se švihadly – přeskoky, odraz, kroužení,
přetahování ve dvojici

usilovat o zlepšení a udržení
úrovně pohybových schopností
a rozvoj pohybových
dovedností základních
sportovních odvětví včetně
zdokonalování základních
lokomocí

provádí přetahy a přetlaky
cíleně zapojuje svůj pohybový fond

rozvíjí a upevňuje silové schopnosti

rozvíjí a upevňuje vytrvalostní schopnosti

orientuje se v nabídce pohybových a sportovních činností
ve škole i v místě bydliště
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti vlastní aktivitou
zná kompenzační a relaxační cviky
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení
úrovně své tělesné zdatnosti
střídá činnosti, zařazuje přestávky na odpočinek

P – fyziologie
člověka - pohybový
aparát, oběhová a
dýchací soustava

MPV, PT

F – měření času
Ma – grafy
I – tabulky
v EXCELU, grafy,
sledování změn
rozvoj koordinačních schopností –cvičení rovnováhy na výkonu
lavičce, kladině – náskoky, seskoky, chůze, obraty,
OSV – vnímání,
rovnovážné postoje, změny poloh, (chlapci bez kladiny), pozornost,
běh na lavičce se zátěží, cvičení se švihadly, nadhazování soustředění
a chytání míče v chůzi, běhu, podbíhání lana
rozvoj vytrvalostních schopností – aerobní cvičení, běh
individuálním tempem, rychlá chůze, střídání běhu s
chůzí
rozvoj silových schopností – přetahování lanem,
posilovací cviky, cvičení na žebřinách-zádové a břišní
svalstvo, na kruzích – komíhání ve svisu, obraty,
houpání, seskoky, svis a překoty, šplh – s přírazem na
tyči, na laně (chlapci i bez přírazu)
průpravné úpoly – střehový postoj, držení, pohyb
v postoji, přetahy, přetlaky, úpolové odpory
rozvoj rychlostních schopností- rychlý běh do 10 – 20 m
z různých postojů a poloh, rychlý běh s přeskakováním
nízkých překážek, slalomová dráha, překážková dráha,
běh s rychlými změnami směru

příprava organismu na cvičení, zklidnění organismu
důležitost rozcvičení pro vlastní činnost

Činnosti ovlivňující zdraví
(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Učivo ŠVP

ve dvojicích, ve skupinách si změří svůj výkon, zapíše
výsledky, porovná změny, navrhne možnosti zlepšení
poznává vlastní pohybové možnosti a omezení,
uvědomuje si je a respektuje a využívá při postupném
zatěžování organismu
rozvíjí a upevňuje koordinační schopnosti
provádí cvičení na lavičkách a kladině
zdokonaluje se ve cvičení na nářadí
(lavičky, kruhy, žebřiny)

žák dle svých možností

pochopit zásady zatěžování,
jednoduchými zadanými testy
změřit úroveň své tělesné
zdatnosti

Výstup ŠVP

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou, končí ji postupným zklidněním organismu
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

žák by měl

cíleně se připravit na
pohybovou činnost a její
ukončení

Výstup RVP

Tělesná výchova 9. ročník
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projevuje odpovědný vztah k sobě samému, dává do
spojitostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a svoji vlastní
budoucnost
spojuje pravidelnou pohybovou činnost se zdravím,
využívá nabízené příležitosti k pohybu
dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních

dovede se orientovat ve zprávách o počasí a stavu
ovzduší v médiích i z vlastního pozorování a měření,
zjištěné skutečnosti přizpůsobí své oblečení i konkrétní
pohybovou aktivitu

ošetří ve dvojici nebo skupině základní poranění, poradí
si s transportem zraněného, přivolá pomoc, počká u
zraněného až do příchodu kompetentního dospělého

uplatňuje vhodné a bezpečné chování v tělocvičně i
v méně známém prostředí jiných sportovišť, v přírodě,
při přesunech v silničním provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
reaguje na smluvené povely, gesta při organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a obuv

vhodně reagovat na informace
o znečištění ovzduší a tomu
přizpůsobit pohybové aktivity

znát základní zásady
poskytování první pomoci a
zvládat zajištění odsunu
raněného

uplatňovat bezpečné chování
v přírodě a silničním provozu

žák dle svých možností

odmítat drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se zdravím a
sportem

Výstup ŠVP

dbá na správné dýchání, držení těla
provádí dechová cvičení
soustředí se na prožívání jednotlivých činností
osvojuje si cvičení „pro každý den“
využívá osvojené relaxační a kompenzační techniky
k překonávání únavy a předcházení stressům

žák by měl

využívat základní kompenzační
a relaxační techniky
k překonání únavy

Výstup RVP

Tělesná výchova 9. ročník

OSV – doping
sportovců, volní a
charakterové
vlastnosti, rozvoj
schopnosti
sebepoznávání,
mezilidské vztahy

P – svalstvo, kostra,
dýchání
OSV –
psychohygiena uvolnění, relaxace

MPV, PT

pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty
VDO –
vhodná a nevhodná cvičení, vhodné a nevhodné prostředí odpovědnost za své
pro pohybové aktivity
postoje a činy
záchrana a dopomoc
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech –
osobní hygiena, vhodné oblečení a obutí i
v nestandardním prostředí

MDV – využití
informací o počasí,
ovzduší - rozdíl
mezi reklamou a
informací
F – meteorologie
první pomoc při základních druzích poranění při sportu – P, Ch, Ov, VkZ –
odřeniny, podvrtnutí, zhmoždění, zlomeniny, krvácení,
poskytnutí první
zástava dechu, přehřátí organismu, transport zraněného,
pomoci
přivolání pomoci

informace o znečištění ovzduší, předpověď počasí a
jejich vliv na pohybové aktivity a zdraví
zprávy v televizi, rozhlase, v tisku, na internetu
vlastní měření v podmínkách školy a bydliště

zdravotní a psychosociální rizika zneužívání návykových
látek, patologického hráčství, závislost na počítačích,
pohyb v rizikovém prostředí – party, trestná činnost
zdravé stravování, pohyb, otužování, režim dne, ochrana
před chorobami

prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí – průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení ke
správnému držení těla, strečink, korekce jednostranného
zatížení a jiná zdravotně zaměřená cvičení

Učivo ŠVP
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žák by měl

zvládat v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Výstup RVP

Tělesná výchova 9. ročník

zvládá bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
procvičuje své dovednosti při závodivých hrách
rozvíjí herní prvky
pečuje o výstroj

osvojuje si základní dovednosti na lyžích
zkouší základní dovednosti na lyžích

získává základní poznatky z turistiky
orientuje se v terénu podle turistických značek
podílí se na přípravě turistických akcí třídy, skupiny
poznatky z ochrany přírody uplatňuje při realizovaných
pobytech v přírodě

bruslení – dvouoporové bruslení, jízda vpřed,
vzad,brzdění, zastavení pluhem, zastavení na obou
bruslích, překládání vpřed a vzad, jízda na rychlost a
vytrvalost, závodivé hry na bruslích, údržba bruslí,
základy ledního hokeje (zpravidla chlapci) – jízda
s hokejkou, přihrávky, střelba, hra s upravenými pravidly

rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem – základy rytmické gymnastiky, jiné
kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem, cvičení s náčiním, tance, taneční prvky,
chůze, klus, přísunný krok, cvičení s drobným náčiním –
švihadla, tyče, obruče, šátky, míče, …..soulad dýchání
s pohybem, (chlapci jen tyče, švihadla), vlastní sestava
turistika a pobyt v přírodě – základní poznatky
z turistiky, přesun a chůze v terénu, táboření, základní
turistické dovednosti, ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu, příprava a dokumentace turistické
akce, chůze v terénu 3-4 km, orientace v terénu,
Z – terénní
orientace podle turistické mapy a buzoly, dle turistických pozorování
značek, hry v přírodě
pobyt v zimní přírodě – běžecké lyžování: chůze, obraty,
výstupy, jízda v nenáročném terénu, brždění,
zastavování, lyžařská turistika, péče o lyžařskou výstroj,
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině

VDO – uplatňování
demokratických
principů při
přípravě a
organizaci her a
soutěží, být
zainteresován na
zájmu celku,
vzájemná
spolupráce a
komunikace

MPV, PT

zvládá jednoduché taneční kroky
provádí rytmická a kondiční cvičení s hudbou
sladí pohyb při cvičení s náčiním (nebo bez) s hudbou

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

Učivo ŠVP

pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové
hry
sportovní hry, herní činnosti jednotlivce - základní
průpravné činnosti s míčem, přihrávky a chytání míče,
dribling, míčové hry: vybíjená, házená, prvky odbíjené,
prvky basketbalu, základy odbíjené a basketbalu, malé
kopané (zpravidla chlapci), utkání dle upravených
pravidel

žák dle svých možností

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je při hře,
soutěži, při rekreační činnosti
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech
uplatňuje při hře přihrávky jednoruč, obouruč, dribling
zná zjednodušená pravidla přehazované, vybíjené, malé
kopané a florbalu, řídí se jimi
uplatní při hře techniku hry s basketbalovým míčem,
střelbu na koš
zvládá přiměřeně ke svým možnostem osvojované
pohybové dovednosti, aplikuje je při hře, soutěži
cíleně zapojuje svůj pohybový fond
získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy

Výstup ŠVP
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žák by měl

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

užívat osvojovanou odbornou
terminologii na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka

posoudit provedení osvojované
pohybové činnosti, označit
příčiny nedostatků

Výstup RVP

Tělesná výchova 9. ročník
žák dle svých možností

rozlišuje v jednoduché hře práva a povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka
zná a dodržuje základní pravidla některých her, řídí se
jimi, je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i
družstvo
spoluorganizuje závody, sportovní činnosti a soutěže

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje

správně užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, nářadí a náčiní
uplatňuje pojmy z pravidel her a soutěží

zvládne štafetový běh družstev
osvojuje s taktiku rychlého běhu, běhu na delší
vzdálenost
zvládne skok do výšky volnou technikou
účastní se atletických závodů na úrovni školy i při
reprezentaci školy v soutěžích

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
dokáže zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími
výsledky
zvládne techniku odrazu z můstku
dokáže přeskočit kozu nebo bednu zvoleným způsobem
(roznožka, skrčka, odbočka)
na základě posouzení výkonu svého nebo spolužáka
určuje příčinu nedostatku, neúspěchu, snaží se ji
odstranit

dle aktuálních podmínek školy provádí netradiční
pohybové činnosti

Výstup ŠVP

organizace her, soutěží, závodů a sportovních činností

pravidla osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží

komunikace v TV – odborná tělocvičná terminologie
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta,
značky, vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech
nástupové tvary, hlášení, obraty na místě, povelová
technika

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají )

Činnosti podporující pohybové učení

atletika – starty - polovysoký, na 60m, běh na 800 m
(chlapci 1500 m), běh individuálním tempem 1-2 minuty,
vytrvalý běh do 12 minut, základy překážkového a
štafetového běhu, skok do dálky, skok daleký z místa
odrazem sounož, skok do výšky, hod kriketovým
míčkem na cíl, horním obloukem na dálku, vrh koulí 3
kg (chlapci 4 kg)

kruhy: svis a překoty, houpání, seskok, kladina: chůze a
její modifikace, rovnovážné postoje, změny poloh,
obraty, náskoky a seskoky

další i netradiční pohybové činnosti – podle aktuálních
podmínek školy a možnosti žáků : cvičení s netradičním
náčiním (šlapadla, balanční desky, chůdy, jízda na
rotopedu, stolní tenis, badminton, skateboard, kolečkové
brusle…
gymnastika – akrobacie: průpravná cvičení pro akrobacii,
kotoul vpřed s obměnami, kotoul vzad, kotoul ze stoje,
stoj na lopatkách s oporou v bocích, jednoduchá
sestava,stoj na rukou, přemet stranou, rovnovážné
polohy, cvičení s náčiním a na nářadí, přeskoky: skoky
prosté z malé trampolínky, odraz z můstku, roznožka,
skrčka (koza, bedna), přeskoky z oddáleného odrazu
hrazda: ručkování ve visu, přešvihy z visu stojmo,
náskok do vzporu, sešin

Učivo ŠVP

VDO –
samostatnost a
zodpovědnost při
řešení problémů

OSV – cvičení
dovednosti
zapamatování

VDO – zásady
slušnosti,
zodpovědnosti,
tolerance

MPV, PT
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spolupráce, komunikace

dohodne se na jednoduché taktice v činnosti nebo hře
družstva, dodržuje ji
projevuje snahu, odvahu a vůli překonávat svá omezení,
zlepšovat pohybové dovednosti

při soutěžích a hrách jedná v duchu fair-play
respektuje předpoklady a možnosti druhých, neposmívá
se
při pobytech a sportu v přírodě neplaší živočichy, netrhá
a neláme rostliny, uklízí po sobě odpadky, pečuje o zeleň
v blízkém okolí školy
chápe fyziologické změny v dospívání, učí se chovat
kultivovaně k opačnému pohlaví
seznamuje se s historií sportu i s moderními sportovními
disciplinami
sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže v
pohybových činnostech, zajímá se o výkony a osobnost
svého oblíbeného sportovce nebo týmu

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

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

historie a současnost sportu – významné sportovní
soutěže a sportovci
vztah ke sportu, zásady jednání a chování

respekt k opačnému pohlaví

chování v přírodě při sportovních činnostech, aktivní
podíl na její ochraně

základní olympijské myšlenky
tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení

podpora snahy a vytrvalosti

spolurozhodování

měření výkonů, posuzování pohybových dovedností

Učivo ŠVP

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje

žák dle svých možností

spolurozhodovat osvojované
hry a soutěže

Výstup ŠVP

podílí se na zpracování naměřených dat a informací o
pohybových aktivitách a jejich prezentaci

žák by měl

sledovat určené prvky
pohybové činnosti a výkony a
vyhodnotit je

Výstup RVP

Tělesná výchova 9. ročník

MKV – sportovní
pravidla platí na
celém světě, respekt
a tolerance
k etnickým
skupinám
EV – ochrana
přírody při
masových
sportovních akcích
EGS – státní a
evropské symboly
používané při
sportovních
utkáních
D – odkaz řecké
kultury, olympijské
hry

M – měření výkonů

MPV, PT

5.8.3 Zdravotní tělesná výchova

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Je součástí tělesné výchovy. Vyučuje v rámci Tv nebo samostatně (při dostatečném
počtu žáků) na 1. a 2. stupni 1 hodinu týdně. Zdravotní tělesná výchova je součástí vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví a je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale
nebo přechodně změněným zdravotním oslabením (III. zdravotní skupina). Zařazení žáků se
provádí na doporučení lékaře.
Pro výuku je možno využít tělocvičnu, učebnu nebo je možno cvičit i v přírodě
(pohybová a dechová cvičení).

Vzdělávání v předmětu zdravotní tělesná výchova:
-

vede k odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení a celkovému zlepšení
zdravotního stavu

Formy a metody práce:
-

skupinové cvičení s využitím veškerého dostupného nářadí, náčiní a pomůcek
individuální činnosti, činnosti ve dvojici a malé skupině
využití relaxační hudby

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - cvičení smyslového vnímaní, pozornosti, soustředění, cvičení sebekontroly,
sebeovládání, samostatnosti, dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému, uvolnění, relaxace, respekt, podpora a pomoc druhým
MKV - osobní přispění v zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu
MDV - přínos médií na propagaci zdravotního životního stylu – zdravá výživa, pohybová
cvičení
EV -

vliv okolního prostředí na zdraví člověka, nacházení možností a způsobů obrany
zdraví, pobyt v přírodě
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Kompetence:
Ve zdravotní tělesné výchově budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• vést k uvědomění si zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
• soustředěně reagovat na pokyny
• uplatňovat vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
• hodnotit své činnosti nebo výsledky
Kompetence k řešení problémů
• chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody (snadnější řešení
problémů)
• rozvíjet vlastní zkušenost, umět rozpoznat jednoduchý problém, popsat jej
• nacházet různá řešení, všímat si problémů jiných – umět pomoci, poradit
Kompetence komunikativní
• umět vyjádřit své potřeby, přání, prožitky, porozumět jednotlivých pokynů
• formulovat správně otázky, umět se zeptat se na to, co potřebuje vědět
• soustředit se na informace druhých, správně naslouchat a porozumět sdělení
Kompetence sociální a personální
• upevnit dovednosti v oblasti sebeobsluhy
• respektovat pravidla
• získávat určitý pocit zodpovědnosti za sebe a své zdraví
• zvýšit zdravého sebevědomí
• chápat a přijímat rozdílnosti ostatních
• chápat rizika ohrožující zdraví a jejich prevenci
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, ochrany svého zdraví i zdraví spolužáků
• chápat význam zdravého životního stylu
• rozpoznávat vhodné a nevhodné chování
• pomáhat druhým
• ocenit výsledky druhých
Kompetence pracovní
• rozvíjet pohybové dovednosti, pohybovou koordinaci, motoriku
• posilovat sebedůvěru, trpělivost
• uplatňovat správný způsob držení těla při různých pracovních činnostech
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zvládá jednoduchá speciální cvičení

zvládat jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením

rozvíjení rovnovážných postojů, pohybové a prostorové
koordinace
rozvoj sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu

při cvičení upevňuje pohybovou a prostorovou koordinaci,
udržení rovnováhy
provádí rytmická cvičení

aktivním pohybem zlepšuje fyzickou i psychickou zdatnost

neuropsychická onemocnění

koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele

pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti

oslabení zraku, sluchu

Oslabení smyslových a nervových funkcí

obezita
oslabení vnitřních orgánů
rovnovážná a koordinační cvičení

oslabení oběhového a dýchacího systému – zlepšení
bráničního a hrudního dýchání
oslabení endokrinního systému

Oslabení vnitřních orgánů

speciální cvičení dle oslabení

poruchy funkce svalových skupin
poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení,
vybočení do stran
poruchy stavby dolních končetin

Oslabení podpůrně pohybového systému

Speciální cvičení

Hv – cvičení
s hudebním
doprovodem,
rytmická cvičení

Pv – výživa

Pr – lidské tělo

Hv – relaxační hudba
při dechových a
relaxačních cvičení

Pv – hygiena

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních
oslabení
vhodné oblečení a obutí pro ZDTV
základní pojmy osvojovaných činností
základní cvičební polohy
zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání
pocitů při cvičení, soustředění, pohybový režim

MPV

Učivo ŠVP

zvládá základní techniku speciálních cvičení

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení
stanoví si optimální počet opakování tak, aby nedošlo
k nepřiměřené únavě a přetížení organismu

uvědomuje si koordinaci dýchacího a pohybového rytmu

učí se správně dýchat

protahuje prsní svaly, svaly zadní strany stehen
posiluje mezilopatkové svaly, břišní svaly, hýžďové, stehenní
a lýtkové svaly
zlepšuje rozsah kloubní pohyblivosti a rozsah pohybu

žák dle svých možností

uplatňovat správné způsoby
držení těla v různých
polohách a pracovních
činnostech

Výstup ŠVP

seznamuje se se základními pojmy
používá vhodné oblečení a obutí
zaujímá správné základní cvičební polohy
soustředí se na prováděná cvičení
uplatňuje správné způsoby držení těla
učí se dodržovat správné držení hlavy, ramen a hrudníku
chápe význam pohybu pro tělesné zdatnosti

žák by měl

zaujímat správné základní
cvičební polohy

Výstup RVP

Zdravotní tělesná výchova 1. - 3. ročník
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základní cvičební polohy
zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání
pocitů při cvičení, soustředění, pohybový režim

zaujímá správné základní cvičební polohy

soustředí se na prováděná cvičení

pozná rozdíl mezi hlavními a pomocnými
dýchacími svaly – rozvíjí je
uvědomuje si koordinaci dýchacího pohybového
rytmu
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení
stanoví si optimální počet opakování tak, aby
nedošlo k únavě a přetížení organismu

zvládá jednoduchá speciální cvičení
koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele,
dle možností podle obrazu v zrcadle

zvládat základní techniku
speciálních cvičení; korigovat
techniku cvičení podle obrazu
v zrcadle, podle pokynů učitele

chápe význam pohybu pro tělesné zdatnosti

dodržuje správné držení hlavy, ramen a hrudníku

uplatňuje správné způsoby držení těla

obezita
oslabení vnitřních orgánů
rovnovážná a koordinační cvičení

oslabení oběhového a dýchacího systému – zlepšení
bráničního a hrudního dýchání
oslabení endokrinního systému

Oslabení vnitřních orgánů

speciální cvičení, korekce učitele, případně obraz v zrcadle

poruchy funkce svalových skupin
poruchy páteře
− odchylky předozadního zakřivení
− vybočení do stran
poruchy stavby dolních končetin

Oslabení podpůrně pohybového systému

Speciální cvičení

základní pojmy osvojovaných činností

vnímá rozdíl mezi napětím a uvolněním svalů

vhodné oblečení a obutí pro ZDTV

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení

Učivo ŠVP

dodržuje vhodné oblečení a obutí

žák dle svých možností

seznamuje se se základními pojmy

Výstup ŠVP

protahuje prsní svaly, svaly zadní strany stehen,
posiluje mezilopatkové svaly, břišní svaly,
hýžďové, stehenní a lýtkové svaly
zlepšuje rozsah kloubní pohyblivosti a rozsah
pohybu

žák by měl

zařazovat pravidelně do svého
pohybového režimu
vyrovnávací cvičení
související s vlastním
oslabením v optimálním počtu
opakování

Výstup RVP

Zdravotní tělesná výchova 4. - 5. ročník

Pv, Př – zdravá výživa

Př – lidské tělo

Hv – relaxační hudba při
dechových a relaxačních
cvičení

Pv – hygiena

MPV
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žák by měl

upozornit samostatně na
činnosti (prostředí), které jsou
v rozporu s jeho oslabením

Výstup RVP

rozvoj sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu

pomocí rytmických cvičení rozvíjí sluchové,
taktilní a zrakové vnímání

aktivním pohybem zlepšuje fyzickou i
psychickou zdatnost

pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti

vlastní kontrola cvičení, svých možností

rozvíjení rovnovážných postojů, pohybové a prostorové
koordinace

při cvičení upevňuje pohybovou a prostorovou
koordinaci, udržení rovnováhy

vědomě kontroluje cvičení
upozorňuje na činnosti, které nemůže vykonávat
aktivně se těmto činnostem vyhýbá

neuropsychická onemocnění

koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele

Oslabení smyslových a nervových funkcí

Učivo ŠVP
oslabení zraku, sluchu

žák dle svých možností

zvládá základní techniku speciálních cvičení

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 4. - 5. ročník

Hv – cvičení s hudebním
doprovodem, rytmická
cvičení

MPV
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vyhýbat se činnostem,
které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

aktivním pohybem zlepšuje fyzickou i
psychickou zdatnost s přihlédnutím na konkrétní
druh a stupeň oslabení

chápe pohyb jako součást zdravého životního
stylu
zlepšuje fyzickou a psychickou zdatnost
při cvičení upevňuje pohybovou a prostorovou
koordinaci, udržení rovnováhy
pomocí rytmických cvičení rozvíjí sluchové,
taktilní a zrakové vnímání

vědomě kontroluje cvičení
upozorňuje na činnosti, které jsou v rozporu
s jeho oslabením
aktivně se těmto činnostem vyhýbá

pěstuje pozitivní vztah ke své osobě
samostatně a pravidelně zařazuje do denních
činností speciální vyrovnávací cvičení
usiluje o správné provedení cviků

žák dle svých možností

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

Výstup ŠVP

rozlišuje základní druhy zdravotního oslabení,
jejich příčiny
zaujímá aktivní postoj k prevenci, pohybovému
režimu
uplatňuje správné držení těla při všech
činnostech, vytrvale a cílevědomě koriguje
zdravotní oslabení

žák by měl

uplatňovat odpovídající
vytrvalost a cílevědomost
při korekci zdravotních
oslabení

Výstup RVP

Zdravotní tělesná výchova 2. stupeň

pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné

výchovy

oslabení sluchu
neuropsychická onemocnění
− rozvíjení pohybové a prostorové koordinace,
rovnovážných postojů, sluchového, zrakového a taktilního
vnímání rytmu
Všestranně rozvíjející pohybové činnosti

oslabení zraku

Oslabení smyslových a nervových funkcí

oslabení oběhového a dýchacího systému
oslabení endokrinního systému
obezita
− zlepšení dýchání při větší tělesné zátěži, rovnovážná a
koordinační cvičení

Oslabení vnitřních orgánů

poruchy funkce svalových skupin
poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení, vybočení
do strany
poruchy stavby dolních končetin
− lokální a celková relaxace, správné držení hlavy, hrudníku,
− protažení prsních a bederních svalů, zadní strany stehen
− posilování mezilopatkového, břišního, hýžďového a
stehenního svalstva
− zvyšování kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu, správný
dýchací stereotyp

Oslabení podpůrně pohybového systému

Speciální cvičení

základní zdravotní oslabení
vhodné oblečení a obutí
prevence oslabení, pohybový režim
zásady správného držení těla
dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení

Činnosti a informace podporující korekce zdravotního oslabení

Učivo ŠVP

MDV – přínos médií
na propagaci zdravého
životního stylu - pohybová
cvičení

P, VkZ – správná výživa, denní
režim
EV – vliv přírody na zdraví
člověka, nacházení možností a
způsobu ochrany zdraví pobyt v přírodě
OSV – respekt, podpora,
pomoc druhý
Hv – cvičení s hudebním
doprovodem, rytmická cvičení

MKV – zapojení žáků
z odlišného kulturního
prostředí do kolektivu
OSV – cvičení dovednosti pro
pozitivní naladění mysli,
uvolnění, relaxace
P – lidské tělo

Pv, Tv – hygiena
OSV – cvičení pozornosti,
soustředění, sebekontroly,
sebeovládání, vytrvalosti
Hv – relaxační hudba při
dechových cvičeních

MPV,PT

Člověk a svět práce

5.9

5.9.1 Pracovní výchova

PRACOVNÍ VÝCHOVA – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se 3 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku, 4 hodiny týdně ve 3., 4. a 5. ročníku. Jeho
hodinová dotace zdůrazňuje význam předmětu pro rozvoj žáků s lehkým mentálním
postižením. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu i počítačovou učebnu, cvičnou
kuchyňku, školní pozemek, venkovní prostory školy, přírodu v blízkém okolí školy, park.
Realizace projektů, exkurzí, vycházek, pozorování a dalších činností, probíhajících mimo
uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.

Vzdělávání v předmětu pracovní výchova:
-

systematicky ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností
zmírňuje motorické poruchy
rozvíjí poznávací funkce, v praktických činnostech upřesňuje představy o předmětech
a jevech, které žáci poznávají v ostatních předmětech
rozvíjí řeč a myšlení, vytváří základy technického myšlení
vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům
rozvíjí přesnost, systematičnost a vytrvalost
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků v různých oborech lidské
činnosti, uplatnění v běžném životě a integraci ve společnosti
vede ke každodennímu dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při práci
rozvíjí manuální zručnost, vytváří pracovní návyky a dovednosti
nacvičuje používání návodů, práci podle jednoduchých pokynů, pracovních postupů,
dovednosti řešit praktické situace, organizovat si činnosti
rozvíjí dovednosti při volbě, používání a zacházení s nástroji, pomůckami, nářadím,
materiály a při konkrétních činnostech
poznáním různých pracovních činností napomáhá vytváření zájmů využitelných ve
volném času, rozvíjí fantazii a představivost
učí pracovat samostatně, ve dvojici i ve skupině, nést odpovědnost za svoji práci, vážit
si práce své i druhých
dává prostor pro uplatňování nápadů žáků při praktických činnostech

Formy a metody práce:
-

instruktáž, ukázka
praktické činnosti podle návodu, modelu, předlohy, slovního pokynu, nákresu
nácvik pracovního postupu
opakování a procvičování
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-

individuální činnosti, práce ve dvojici a malé skupině
vycházka, exkurze
pozorování
krátkodobé projekty

Kompetence:
V předmětu pracovní výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s
individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• postupovat od jednoduššího ke složitějšímu
• naučit se pracovat podle návodu
• osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
• samostatně myslet a objevovat nové poznatky
• používat pracovní nástroje, nářadí, pomůcky a materiály při práci a v běžném životě
• poznávat vlastní pokroky při práci
• užívat základní pojmy z oblast pracovních činností
Kompetence k řešení problémů
• aplikovat postup podle návodu na práci obdobného zadání
• volit různé postupy práce
• rozvíjet tvořivost a vlastní nápady
• pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení, poznat význam kontroly
• překonávat nezdary a překážky
• vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob
• řešit každodenní praktické problémy běžného života
Kompetence komunikativní
• používat správně názvy pracovních činností, nástrojů, materiálů a pomůcek
• rozšiřovat si slovní zásobu
• samostatně se vyjadřovat k prováděným činnostem
• rozumět obsahu sdělení, umět se dotázat na doplňující údaj
• pochopit slovní zadání pracovních postupů
• popsat jednotlivé pracovní činností
• účelně komunikovat při práci ve dvojici, ve skupině
• učit se v klidu řešit konflikty
Kompetence sociální a personální
• posilovat své sebevědomí na základě pracovních úspěchů
• rozpoznávat nevhodné a nebezpečné chování
• uvědomovat si nutnost ohleduplnosti ke druhým při práci
• spolupracovat ve dvojici a ve skupině, vzájemně si pomáhat
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• podílet se na vytváření pravidel při činnostech, pravidla dodržovat
• respektovat nápady druhých
• zažívat různé role ve skupině
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Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• respektovat společenské normy
• šetrně zacházet s materiály a energiemi
• podílet se drobnými činnosti na ochraně životního prostředí v blízkém okolí
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
• utvářet si představu o svém budoucím povolání
Kompetence pracovní
• zvládnout základní pracovní dovednosti, operace a postupy
• vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem
• snažit se o dokončení práce, o provedení práce v co největší kvalitě
• posuzovat reálně výsledky své práce
• vytvořit si představu o konkrétních činnostech běžných profesí
• dodržovat zásady bezpečnosti při práci
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 1. ročník

lidové zvyky, tradice, svátky a řemesla

pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích,
pojmenovává roční období
ošetřuje pokojové rostliny – zalévá
upravuje květiny do vázy

učí se spojovat díly stavebnice pomocí jednoduchých
spojek, pásků, desek…
výrobek z prvků stavebnice se učí demontovat a uložit
zpět do krabice
udržuje pořádek na svém pracovním místě

třídí prvky stavebnice podle tvaru a barev
samostatně řadí prvky stavebnice zleva doprava, shora
dolů podle předlohy, podle slovního návodu, fantazie
sestavuje jednoduché modely podle slovního návodu
i vlastní fantazie
staví jednoduché prostorové stavby z dřevěných a
plastových stavebnic

navlékání na šňůru

péče o rostliny

změny v přírodě

Pěstitelské práce
Pr – proměny
přírody
Pr – pokojové
rostliny

Čj – rozvoj řeči,
komunikace
jednoduché stavby v prostoru ( individuální, skupinové i
kolektivní práce)
nácvik spolupráce v malé skupině, ve dvojici
používání spojovacích dílů
pracovní návyky, udržování pořádku, ukládání věci

M – třídění, řazení,
porovnávání

Pr – svátky, tradice

Pr – ochrana zdraví

třídění prvků podle barvy a tvaru – v ploše
řazení prvků zleva doprava, shora dolů – v ploše
práce podle slovního návodu
rozvoj fantazie

Práce montážní a demontážní

rozvíjení fantazie

vytváří drobné dárky a ozdoby

stříhání, bezpečnost při práci, první pomoc při drobném
poranění
modelování z hmot různých vlastností (plastelína, těsto,
hlína, sádra, tvrdnoucí hmoty, ale také např. sníh…)

pracuje s modelovací hmotou, využívá její vlastnosti
(hněte, válí, uštipuje, mačká, koulí, vytahuje, stlačuje,
ubírá, rozděluje)
vymodelované tvary (kuličky, hady, šišky, placičky,
válečky) spojuje a vytváří předměty z těchto tvarů
samostatně navléká korále, přírodniny

učí se zacházet s nůžkami, stříhá papír na proužky

skládanky z papíru – zpracování v ploše i jednoduché
prostorové tvary

práce s papírem

Pr – ochrana stromů

druhy materiálů – papír, školní sběr papíru

umí papír mačkat, trhat, stáčet, nalepovat a natírat
barvou
zkouší papír překládat, skládat, vytvářet jednoduché
skládanky

Pr – vybavení třídy

vybavení třídy a školy, péče o vybavení

Pr – přírodniny

MPV

pojmenuje předměty ve třídě, zná jejich funkci,
seznamuje se s materiálem, ze kterého se předměty
vyrábí
pozná papír, ví kde a na co se používá

Práce s drobným materiálem

Učivo ŠVP
sběr přírodnin, názvy jednotlivých druhů

žák dle svých možností

učí se třídit a pojmenovávat přírodniny

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 1. ročník
žák dle svých možností

seznamuje se časovým rozložením jídel během dne:
snídaně, svačinka, oběd, večeře
ve třídě si samostatně nachystá přinesenou svačinku, po
svačince uklidí své místo
připravuje svačinku ve cvičné kuchyni a uklidí po ní
umyje a utře nádobí pod vedením učitele
učí se používat názvy potravin a kuchyňského vybavení
učí se dbát na hygienu při práci s potravinami a
kuchyňským vybavením
zametá smetákem na lopatku
zvládá mytí rukou před jídlem i po jídle
umyje si obličej, učeše se, používá kapesník
zvládá mytí zubů po jídle – správně používá pastu a
kartáček na zuby
samostatně používá WC, umyje si ruce
ví, kde nakoupí některé druhy potravin

pozoruje změny při klíčení semen
učí se jednoduché práce na školním pozemku (pletí,
zalévání, kypření)
pomáhá při přípravě půdy a setí do řádku
pomáhá při sklizni zeleniny a ovoce
procvičuje prvky sebeobsluhy (oblékání, svlékání,
obouvání, zouvání, zapínání a odepínání oděvu)
uklidí svůj oděv a obuv v šatně

Výstup ŠVP

Pr – zákl.podmínky
života rostlin

MPV

Pr – ochrana zdraví
a čistota

Pr – chování v
obchodech

osobní hygiena

nákup potravin, orientace v prodejnách

zacházení s potravinami, čistota rukou, náčiní, úklid
pracovního místa, umývání ovoce a zeleniny

příprava svačinky, bezpečné používání kuchyňského
nádobí a nástrojů

zásady stravování, režim dne, orientace v čase, typy jídel, Pr – názvy potravin
zdravá výživa

setí zeleniny, květin
sklízení zeleniny, jahod – využití ve cvičné kuchyni
sebeobsluha (oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
zapínání a odepínání oděvu)
ukládání oděvu a obuvi v šatně
Příprava pokrmů

podmínky klíčení semen
kypření, pletí, zalévání

Učivo ŠVP
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Pracovní výchova 2. ročník

Výstup RVP

žák dle svých možností

druhy řemesel, čím bych chtěl být

pojmenovává běžná řemesla
hrou znázorňuje, co kdo dělá
stříhá nůžkami částí i celou délkou ostří, správně nůžky
drží
používá různé druhy papíru

péče o prostředí třídy, školy, svátky, zvyky, tradice

vytváří drobné výrobky, ozdoby, dárky

spojování prvků (pásky, desky, spojky, šrouby, matice..)

spojuje jednotlivé části konstrukční stavebnice pomocí
různých spojů
dokáže tvořit modely z prvků stavebnice podle vlastní
fantazie
zvládá demontáž svých výrobků, roztřídění prvků a úklid

demontáž výrobků, organizace práce

rozvíjení fantazie

práce na ploše i v prostoru
práce podle předlohy

prvky stavebnice sestavuje na ploše i v prostoru podle
předlohy

Práce montážní a demontážní

přední steh na kartonu

práce s textilem a lepidlem – roztírání, spolupráce ve
dvojici
základy šití

modelování, vlastnosti modelovací hmoty, skupinové
práce

druhy papíru (kreslicí, karton, krepový, novinový, balicí,
savý, kancelářský, průklepový…)
práce s papírem a lepidlem, vlastnosti lepidla, čistota
rukou a pracovního místa
hospodaření s materiálem a energiemi

dokáže na dírkovaném kartonu šít předním stehem

navléká nit do jehly, učí se vázat uzlík

umí pracovat s modelovací hmotou – hníst, válet,
uštipovat, tvořit placičky, kuličky a z nich vytvářet
výrobky
pracuje s textilem – stříhá, vystřihuje, nalepuje

dokáže papír upravovat – skládat, trhat, stříhat,
vystřihovat, polepovat, slepovat
třídí školní sběr papíru

z čeho se vyrábí předměty

určuje, z čeho jsou vyrobeny předměty kolem nás

stříhání – bezpečnost

přírodní a umělý materiál

(kaštany, žaludy, jeřabiny, šípky, listy, dřívka, oblázky,
kůra, suchá semena,sláma, šišky, koření…)
sběr lesních plodů

přírodní materiály

Práce s drobným materiálem

Učivo ŠVP

sbírá suché přírodniny pro zvířata a ptáky, připravuje
krmítka na zimu
rozlišuje přírodní a umělý materiál

pracuje s přírodninami –propichuje, navléká, slepuje,
svazuje, řadí podle tvarů a velikostí, kombinuje vhodné
druhy
přírodniny pojmenovává

Výstup ŠVP

Vv – zpracování
plochy i prostoru

Pr – lidové tradice,
zvyky, svátky

Pr – význam lesa

Pr – co kdo dělá

Pr – názvy
přírodnin
Pr – život zvířat v
zimě

MPV
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Pracovní výchova 2. ročník

Výstup RVP

žák dle svých možností

pojmenuje základní druhy potravin a kuchyňského
vybavení
dokáže vyjmenovat jídla, která má rád
nacvičuje prostírání, správné stolování a chování při jídle
učí se správně používat příbor
seznamuje se s prvky zdravé výživy – zelenina, ovoce,
druhy pečiva a mléčných výrobků, pomazánky, pitný
režim, nebezpečí sladkostí
ví, kde nakoupí potřebné potraviny, zná prodejny
potravin
připravuje jednoduchou svačinku z nakoupených
potravin
umývá a utírá nádobí
dbá na hygienu při práci s potravinami a kuchyňským,
vybavením
umí zamést pracovní místo, uklidit odpadky do koše
dodržuje mytí rukou před jídlem, po používá WC, při
práci s potravinami, používá kapesník, hřeben, umí si
umýt obličej
čistí si zuby po jídle

pomáhá při sklizni ovoce a zeleniny
dokončuje nácvik sebeobsluhy (oblékání, svlékání,
obouvání, zouvání, zapínání a odepínání oděvu)
uklízí svůj oděv a obuv v šatně

sbírá léčivé rostliny v okolí školy, učí se je sušit

sleduje přírodu v jednotlivých ročních obdobích
sleduje podmínky pro život rostlin a zvířat v různých
ročních obdobích
pečuje o pokojové rostliny – zalévá, otírá listy, umývá
misky
pojmenovává pomůcky (konvičku, květináč, misku,
vázu, truhlík)
používá klíčidlo, pozoruje změny při klíčení semen
seznamuje se s nářadím na školním pozemku,
pojmenovává nářadí při činnostech (zalévání, kypření,
pletí, úprava půdy před setím, setí do řádků)

Výstup ŠVP

osobní hygiena

výběr a nákup potravin, příprava jednoduché svačinky
bezpečné používání kuchyňského nádobí a nástrojů
zacházení s potravinami, čistota rukou, náčiní, úklid
pracovního místa, čištění a umývání ovoce a zeleniny

skladba stravy, prvky zdravé výživy

prostírání, stolování a chování při jídle

základní druhy potravin, kuchyňského vybavení
názvy jídel

Příprava pokrmů

sklizeň jahod, zeleniny, zpracování, uskladnění
nácvik sebeobsluhy

Pr – ochrana zdraví

Pr – v obchodě

Pr – prevence
nemocí
Pr – význam ovoce
a zeleniny

Pr – rostliny

péče o pokojové rostliny

podmínky klíčení semen – voda, vzduch, světlo, půda,
teplo
názvy nářadí,– konev, kypřicí kolík, hrábě, drapka,
motyčka, lopatka, kolíky se šňůrou
jednoduché činnosti na školním pozemku
léčivé rostliny, význam pro zdraví

Pr – příroda

MPV

pozorování změn v přírodě
kalendář přírody

Pěstitelské práce

Učivo ŠVP
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zvládat elementární dovednosti
a činnosti při práci se
stavebnicemi

pracovat podle slovního
návodu a předlohy

vytvářet jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i netradičních
materiálů

zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály

Výstup RVP

Pracovní výchova 3. ročník
žák dle svých možností

Pr – ochrana zdraví

MPV

plošné a prostorové práce
spojování prvků
montáž podle návodu či předlohy, rozvoj fantazie a
tvořivosti
skupinová, kolektivní práce
organizace práce

vytváří modely z konstrukčních stavebnic podle návodu
či předlohy, dokáže tvořit i podle vlastní fantazie
učí se spolupracovat ve dvojici, v malé skupině
zvládá demontáž, úklid

Práce montážní a demontážní

návod (ústní slovní návod pedagoga nebo spolužáka při
práci ve skupině nebo ve dvojici)
předloha (nákres, vzorový výrobek, model, vlastní
návrh…)
organizace práce

sebeobsluha, hygiena, hospodaření s materiálem a
pomůckami

lidová tvorba, tradice, zvyky, řemesla

Čj – komunikace,
rozvoj řeči

Pr – vztahy mezi
lidmi, svátky, zvyky

materiál přírodní a umělý (rozmanité přírodniny, různé
Pr – přírodniny,
druhy papíru, karton, dřevo, špejle, korek, guma, textil,
práce člověka
drát, plasty, fólie, koženka, modelovací hmota, odpadové
materiály…)
jednoduché výrobky z přírodního i umělého materiálu
Vv – materiály
vlastnosti materiálů

modelování drobných předmětů jako odrazu skutečnosti, Vv – modelování
vytváření ozdob, dárků, modelování krajin (plastelína,
hlína, těsto, tvrdnoucí hmoty, sádra, vosk, sníh, písek …)

základy šití, přední steh

bezpečnost při práci

pracovní pomůcky a jejich funkce – nůžky, podložka,
štětec, jehla, špendlíky, náprstek, navlékač, šablony,
tiskátka, lepidlo, děrovač, sešívačka...)

Práce s drobným materiálem

Učivo ŠVP

dovede sestavovat prvky stavebnic v ploše i prostoru
spojuje jednotlivé části stavebnice pomocí různých spojů

dodržuje jednoduché pracovní postupy

pracuje podle slovního návodu a předlohy - pod vedením
pedagoga, samostatně, ve dvojici, ve skupině

vytváří výrobky z přírodních i umělých materiálů
při práci poznává a využívá různé vlastnosti materiálu
přírodního i umělého
zhotovuje drobné ozdoby a dárky s využitím
jednoduchých technik lidových řemesel
umí si uklidit své pracovní místo, udržuje v čistotě své
ruce i oblečení, pomáhá při úklidu potřeb po ukončení
činnosti

zpracovává různé druhy modelovacích hmot a vytváří
z nich drobné předměty (hnětení válení, mačkání,
stlačování, ubírání, uštipování, sušení, vaření, pečení,
natírání a barvení, spojování..)
dokáže třídit i pojmenovávat materiál přírodní a umělý

používá názvy pracovních pomůcek
zvládá jednoduché činnosti s materiály a pomůckami
(stříhání, lepení, navlékání, skládání, motání,
propichování, děrování, svazování, spojování, …)
pomůcky volí vhodně podle druhu činnosti, bezpečně
s nimi zachází
navlékne nit do jehly, ustřihne nit, uváže uzlík, používá
přední steh na děrovaném materiálu

Výstup ŠVP
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prostírání
organizace vlastní práce

chování při jídle
hygiena stravování, osobní hygiena

samostatně prostře stůl ke svačině
uklidí ze stolu, umyje, utře a uklidí nádobí
učí se ukládat zbytky potravin

chová se vhodně při jídle, nacvičuje správné stolování

dbá na hygienu při jídle – mytí rukou, použití kapesníku
samostatně dodržuje osobní hygienu – použití WC, mytí,
česání, čistota oděvu, čistění zubů po jídle

upravit stůl pro jednoduché
stolování

chovat se vhodně při stolování

Pr – pokojové
rostliny

péče o rostliny ve třídě

potraviny, vybavení kuchyně
hygiena a bezpečnost při práci

příprava jednoduchého pokrmu

zdravá výživa

výběr a nákup potravin, orientace v prodejnách potravin

Příprava pokrmů

sebeobsluha

způsoby zpracování a uskladnění ovoce, zeleniny

nářadí, organizace práce

práce na školním pozemku

kalendář přírody

Pr – prevence
nemocí

Pr – pomoc rodičům

Pr – první pomoc
při drobném
poranění

Pr – názvy potravin
Pr – v pekárně,
výroba pečiva

Pr – význam ovoce,
zeleniny, správná
výživa

Pr – příroda
Pr – prevence
nemocí

MPV

změny v přírodě v závislosti na ročním období

Pěstitelské práce

Učivo ŠVP

dokáže určit vhodný obchod, vybrat a nakoupit
potraviny k přípravě svačiny
vybírá potraviny dle zásad správné výživy
připraví svačinu
uvaří čaj
při činnostech používá správné názvy potravin i
kuchyňského vybavení
dodržuje hygienické zásady při práci potravinami a
kuchyňským vybavením, dbá na bezpečnost při práci
udržuje v čistotě pracovní plochu, zametá pracovní
místo, uklízí odpadky do koše

žák dle svých možností

připravit samostatně
jednoduchý pokrm

Výstup ŠVP

změny v přírodě dovede uvést do souvislosti s ročním
obdobím
pojmenuje a zaznamenává změny v přírodě
umí zvolit své oblečení v závislosti na ročním období
pečuje o rostliny ve třídě – zalévá, otírá listy, kypří,
pomáhá při přesazování, odstraňuje odumřelé části
poznává různé druhy pokojových rostlin
pomáhá při rozmnožování stonkovými řízky
spolupracuje při jednoduchých pracích na školním
pozemku – úprava půdy před setím, setí, sázení, zalévání,
pletí, kypření, přetrhávání
pro jednotlivé práce vybere vhodné nářadí, umí ho
pojmenovat
pečuje o nářadí, očistí a uklidí ho po práci
pomáhá při sklizni ovoce, zeleniny, čištění, zpracování a
uskladnění
rozlišuje ovoce a zeleninu
samostatně zvládne oblékání, svlékání, obouvání,
uskládání oděvu, obuvi v šatně nebo ve třídě

žák by měl

provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních
obdobích a popsat jeho
výsledky
pečovat o nenáročné rostliny
ve třídě a na zahradě

Výstup RVP

Pracovní výchova 3. ročník
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 4. ročník
žák dle svých možností

hygiena

bezpečnost při práci

pořádek na pracovním místě
hospodaření s materiálem a pomůckami

rozvoj fantazie, cit pro materiál, barvu, zpracování
plochy i prostoru
pracovní pomůcky a jejich funkce – nůžky, podložka,
štětec, jehla, špendlíky, náprstek, navlékač, šablony,
tiskátka, lepidlo, děrovač, sešívačka, lepící pistol...)

při vytváření výrobků užívá vlastní fantazii

pomůcky volí vhodně podle druhu činnosti a
zpracovávaného materiálu, umí s ni i zacházet
správně pojmenovává i používá pracovní nástroje a
pomůcky
udržuje pořádek na svém pracovním místě
pomáhá při úklidu pomůcek a materiálu po ukončení
činnosti
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy
udržuje v čistotě své ruce, oblečení, nástroje i výrobek

organizace práce, návod, předloha, pracovní postup,
technická dokumentace

Vl – bezpečnost, při
práci

Vv – barva, plocha,
prostor, materiál

Čj – sloh-pracovní
postup

Vv – ladění barev

dodržuje pracovní postupy

Vv – tóny barev,
vzor

základy šití - ruční stehy - přední, zadní, obšívací
přišívání knoflíku
základy háčkování a pletení

dřevo, špejle, korek, guma, plasty fólie, odpadové
materiály …..

-

navlékne nit do jehly, ustřihne nit, uváže uzlík
přišije knoflík
učí se základům háčkování a pletení

kovy - drát

-

M – měření,převody
jednotek

Pr – vztahy mezi
lidmi, svátky, zvyky
Pr – přírodniny

MPV

modelování drobných předmětů jako odrazu skutečnosti,
vytváření ozdob, dárků, modelování krajiny, živých figur
(plastelína, hlína, těsto, tvrdnoucí hmoty, sádra, vosk,
Vv – modelování
sníh, písek …)
vnější úprava předmětů – práce s barvami, lakem,
štětcem, sprejem ….

různé druhy textilu, koženka

-

lidová tvorba, tradice, zvyky, řemesla
materiály:
rozmanité přírodniny
různé druhy papíru, karton, výroba papíru
význam sběru odpadových surovin

jednoduché výrobky z přírodního i umělého materiálu

Práce s drobným materiálem

Učivo ŠVP

porovnává vlastnosti různých druhů modelovacích hmot
používá formy a šablony
odlévá sádru do forem, vyškrabuje vzory
modeluje duté předměty, figury a reliéfy
zhotovené předměty barví a lakuje

dokáže třídit i pojmenovávat materiál přírodní a umělý
zhotovuje drobné ozdoby a dárky s využitím
jednoduchých technik lidových řemesel
zhotovuje jednoduché předměty, figury a reliéfy
z přírodnin
rozměřuje, stříhá, skládá, ohýbá, probíjí a sešívá papír
rozezná různé druhy papíru
seznamuje se s výrobou papíru, sbírá starý papír
polepuje karton a papír
stříhá, lepí, sešívá textil
třídí textil podle druhu a barev
poznává vlastnosti kovů při práci s drátem – ohýbání,
stříhání, rovnání
učí se měřit, stříhat, leštit, spojovat, pilovat a řezat další
materiály

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 4. ročník

stavebnice plošné, prostorové, konstrukční
montáž, demontáž, sestavování jednoduchých modelů
skupinová, kolektivní práce
organizace práce
návod (ústní slovní návod pedagoga nebo spolužáka při
práci ve skupině nebo ve dvojici)
předloha (vzorový výrobek, model, jednoduchý náčrt nákres, vlastní návrh…)
pořádek pracovního místa

udržuje pořádek na pracovním místě
podílí se na společném úklidu pracoviště
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy
ošetří drobná poranění

péče o pokojové rostliny ve třídě

pečuje o rostliny ve třídě – zalévá, otírá listy, kypří,
pomáhá při přesazování, odstraňuje odumřelé části
pozoruje klíčení osiva a sadby
spolupracuje při jednoduchých pracích na školním
pozemku – úprava půdy před setím, setí, sázení, zalévání,
pletí, kypření, přetrhávání
pěstuje plodovou ,kořenovou, listovou, cibulovou
zeleninu, jahody, letničky
seznamuje se se škůdci na zahrádkách
pomáhá při sklizni ovoce, zeleniny, čištění, zpracování a
uskladnění
sbírá a suší léčivé rostliny, chápe jejich význam pro
zdraví
zakládá herbář léčivých rostlin
učí se vázat jednoduchou vazbu
pečuje o zeleň v okolí školy – hrabe, okopává, zalévá
třídí školní odpad – papír, plast, sklo
šetří energie – voda, elektřina

jednoduchá vazba – suché i živé rostliny, přírodniny
životní prostředí, význam pro člověka a život na zemi

léčivé rostliny

sklizeň, zpracování a uskladnění ovoce, zeleniny

klíčení, klíčidlo, vysévání do truhlíků, kelímků
práce na školním pozemku

podmínky růstu rostlin - půda, živiny, voda, teplo, světlo
kalendář přírody změny v přírodě v závislosti na ročním

ví, co potřebují rostliny k životu
porovnává podmínky života rostlin v přírodě v závislosti
na ročním období

Pěstitelské práce

první pomoc při drobném poranění

hygiena a bezpečnost při práci

šroubovák, maticový klíč

Práce montážní a demontážní

první pomoc při drobném poranění

Učivo ŠVP

vytváří modely ze stavebnic
sestavuje pohyblivé modely
učí se spolupracovat ve dvojici, v malé skupině
dokáže modely demontovat, díly správně uložit, uklidit
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého
náčrtu - pod vedením pedagoga, samostatně, ve dvojici,
ve skupině

žák dle svých možností

používá jednoduché pracovní pomůcky a nástroje

ošetří drobná poranění

Výstup ŠVP

Př – podmínky
života rostlin

Vl – bezpečnost, při
práci
Vl – první pomoc

Čj – komunikace,
rozhovor, čtení
návodu
Čj – popis
pracovního postupu

M – základní útvary
v rovině, tělesa,
třídění tvarů

Vl – první pomoc

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 4. ročník
žák dle svých možností

pojmenuje základní kuchyňské vybavení, užívá ho při
přípravě jednoduchých pokrmů
učí se bezpečně používat jednoduchá kuchyňská náčiní
učí se obsluhovat elektrický kuchyňský sporák, troubu
dokáže určit vhodný obchod, vybrat, nakoupit a
uskladnit potraviny k přípravě jednoduchého pohoštění
připraví samostatně jednoduché pohoštění
při přípravě pokrmů vybírá potraviny podle zásad zdravé
výživy
sestaví jídelníček – zdravé svačinky
nacvičuje odmítání alkoholu, cigaret, drog
zařazuje do připravovaných pokrmů ovoce a zeleninu,
chápe její význam pro zdraví
při práci udržuje pořádek a čistotu pracovního místa
správně volí vhodné čisticí prostředky a bezpečně s nimi
manipuluje
zametá pracovní místo, uklízí odpadky do koše
udržuje si v čistotě své oblečení
udržuje vlastní tělo v čistotě, chápe význam osobní
hygieny
umí si správně vybrat a používat hygienické potřeby
prostře stůl k snídani, obědu, večeři
uklidí ze stolu, umyje, utře a uklidí nádobí
uloží zbytky potravin
dodržuje pravidla správného stolování
rozlišuje oblečení na různé příležitosti – do školy, na
sport, do divadla…
ošetří drobná poranění

bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy
udržuje v čistotě své ruce, oblečení, ochranné pomůcky
ošetří drobná poranění

pro jednotlivé práce vybere vhodné nářadí, umí ho
pojmenovat
pečuje o nářadí, očistí a uklidí ho po práci

Výstup ŠVP

první pomoc při drobném poranění

stolování, společenské chování při stolování
organizace vlastní práce

hygiena oblečení
osobní hygiena

hygiena provozu domácnosti

škodlivost alkoholu, cigaret, drog
význam ovoce a zeleniny

zásady zdravé výživy, pestrá skladba stravy

výběr a nákup potravin, orientace v prodejnách potravin

základní vybavení kuchyně

Příprava pokrmů

první pomoc při drobném poranění

hygiena a bezpečnost při práci

nářadí - konev, kypřicí kolík, hrábě, drapka, motyčka,
lopatka, kolíky se šňůrou

Učivo ŠVP

Vl – první pomoc
při drobném
poranění

Čj – dialog, pravidla
komunikace,
dramatizace
Vl – nemoci,
ochrana zdraví

Vl – výživa

Vl – první pomoc
při drobném
poranění

MPV
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žák by měl

žák dle svých možností

při vytváření výrobků užívá vlastní fantazii

pomůcky volí vhodně podle druhu činnosti a
zpracovávaného materiálu, umí s ni i zacházet
správně pojmenovává i používá pracovní nástroje a
pomůcky

volit vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu

pracovní pomůcky a jejich funkce – nůžky, podložka,
štětec, jehla, špendlíky, náprstek, navlékač, šablony,
tiskátka, lepidlo, děrovačka, sešívačka, lepící pistol...)

Čj – sloh-pracovní
postup
Vv – barva, plocha,
prostor, materiál
organizace práce, návod, předloha, pracovní postup,
technická dokumentace
rozvoj fantazie, cit pro materiál, barvu, zpracování
plochy i prostoru

dodržuje pracovní postupy

dřevo, špejle, korek, guma, plasty fólie, odpadové
materiály …..

-

Vv – tóny barev,
vzor

základy šití - ruční stehy - přední, zadní, obšívací
přišívání knoflíku

kovy - drát

-

navlékne nit do jehly, ustřihne nit, uváže uzlík
přišije knoflík

různé druhy textilu, koženka

-

M – měření,převody
jednotek

Pr – vztahy mezi
lidmi, svátky, zvyky
Pr – přírodniny

MPV

modelování drobných předmětů jako odrazu skutečnosti, Vv – modelování
vytváření ozdob, dárků, modelování krajiny, živých figur
(plastelína, hlína, těsto, tvrdnoucí hmoty, sádra, vosk,
sníh, písek …)
vnější úprava předmětů – práce s barvami, lakem,
Vv – ladění barev
štětcem, sprejem ….

různé druhy papíru, karton, výroba papíru, význam
sběru odpadových surovin

-

lidová tvorba, tradice, zvyky, řemesla
vlastnosti a zpracování materiálů - materiál přírodní a
umělý
materiály:
rozmanité přírodniny

jednoduché výrobky z přírodního i umělého materiálu

Práce s drobným materiálem

Učivo ŠVP

porovnává vlastnosti různých druhů modelovacích hmot
používá formy a šablony
odlévá sádru do forem, vyškrabuje vzory
modeluje duté předměty, figury a reliéfy
zhotovené předměty barví a lakuje

z přírodnin zhotovuje jednoduché předměty, figury a
reliéfy
rozměřuje, stříhá, skládá, ohýbá, probíjí a sešívá papír
rozezná různé druhy papíru
seznamuje se s výrobou papíru, sbírá starý papír
polepuje karton a papír
stříhá, lepí, sešívá textil
třídí textil podle druhu a barev
poznává vlastnosti kovů při práci s drátem – ohýbání,
stříhání, rovnání
učí se měřit, stříhat, leštit, spojovat, pilovat a řezat další
materiály

vytváří jednoduché výrobky z daného materiálu
zhotovuje drobné ozdoby a dárky s využitím
jednoduchých technik lidových řemesel
dokáže třídit i pojmenovávat materiál přírodní a umělý

Výstup ŠVP

využívat při tvořivých
činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii

vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z daného materiálu

Výstup RVP

Pracovní výchova 5. ročník
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žák by měl

žák dle svých možností

ví, co potřebují rostliny k životu
porovnává podmínky života rostlin v přírodě v závislosti
na ročním období

pečuje o rostliny ve třídě – zalévá, otírá listy, kypří,
pomáhá při přesazování, odstraňuje odumřelé části
pozoruje klíčení rostlin
spolupracuje při jednoduchých prací na školním
pozemku – úprava půdy před setím, setí, sázení, zalévání,
pletí, kypření, přetrhávání

ošetřovat a pěstovat podle
zadaných zásad pokojové a jiné
rostliny a provádět pěstitelská
pozorování

klíčení, klíčidlo
práce na školním pozemku

péče o pokojové rostliny ve třídě

podmínky růstu rostlin - půda, živiny, voda, teplo, světlo
kalendář přírody změny v přírodě v závislosti na ročním

Pěstitelské práce

Pr – pokojové
rostliny

Pr –podmínky
života rostlin

plošné a prostorové práce

dovede sestavovat prvky stavebnic v ploše i prostoru

znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
vybraných rostlin

Vl – první pomoc

první pomoc při drobném poranění

poskytnout první pomoc,
pomoc při drobném poranění

ošetří drobná poranění

bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy

dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce

Čj – komunikace,
rozhovor, čtení
návodu, popis
pracovního postupu

M – základní útvary
v rovině, tělesa,
třídění tvarů

Vl – první pomoc

Vl – bezpečnost, při
práci

MPV

Vl – bezpečnost, při
práci

udržuje pořádek na pracovním místě
podílí se na společném úklidu pracoviště

udržovat pořádek na
pracovním místě

stavebnice plošné, prostorové, konstrukční
montáž, demontáž, sestavování jednoduchých modelů
skupinová, kolektivní práce
organizace práce
návod (ústní slovní návod pedagoga nebo spolužáka při
práci ve skupině nebo ve dvojici)
předloha (vzorový výrobek, model, jednoduchý náčrt nákres, vlastní návrh…)
pořádek pracovního místa

šroubovák, maticový klíč

Práce montážní a demontážní

hygiena
první pomoc při drobném poranění

bezpečnost při práci

pořádek na pracovním místě
hospodaření s materiálem a pomůckami

Učivo ŠVP

hygiena a bezpečnost při práci

vytváří modely ze stavebnic
sestavuje pohyblivé modely
učí se spolupracovat ve dvojici, v malé skupině
dokáže modely demontovat, díly správně uložit, uklidit
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého
náčrtu - pod vedením pedagoga, samostatně, ve dvojici,
ve skupině

provádět při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž

pracovat podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

používá jednoduché pracovní pomůcky a nástroje

udržuje pořádek na svém pracovním místě
pomáhá při úklidu pomůcek a materiálu po ukončení
činnosti
třídí školní odpad – papír, plast, sklo
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy
udržuje v čistotě své ruce, oblečení, nástroje i výrobek
ošetří drobná poranění

Výstup ŠVP

znát funkci a užití
jednoduchých pracovních
nástrojů a pomůcek

poskytnout první pomoc,
pomoc při drobném poranění

dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce

udržovat pořádek na
pracovním místě

Výstup RVP

Pracovní výchova 5. ročník
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prostírání
organizace vlastní práce

samostatně prostře stůl ke svačině
uklidí ze stolu, umyje, utře a uklidí nádobí
učí se ukládat zbytky potravin
chová se vhodně při jídle, nacvičuje správné stolování

dodržovat pravidla správného
stolování a společenského
chování při stolování

dbá na hygienu při jídle – mytí rukou, použití kapesníku
samostatně dodržuje osobní hygienu – použití WC, mytí,
česání, čistota oděvu, čistění zubů po jídle

hygiena a bezpečnost při práci

dodržuje hygienické zásady při práci potravinami a
kuchyňským vybavením, dbá na bezpečnost při práci
udržuje v čistotě pracovní plochu, zametá pracovní
místo, uklízí odpadky do koše

udržovat pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržovat
základy hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc
při úrazech v kuchyni

připravit samostatně
jednoduché pohoštění
znát základní vybavení
kuchyně

dokáže určit vhodný obchod, vybrat a nakoupit
potraviny k přípravě svačiny
vybírá potraviny dle zásad správné výživy
připraví svačinu
uvaří čaj
při činnostech používá správné názvy potravin i
kuchyňského vybavení

uplatňovat zásady správné
výživy

hygiena stravování, osobní hygiena

chování při jídle, stolování

potraviny,vybavení kuchyně

zdravá výživa
příprava jednoduchého pokrmu

výběr a nákup potravin, orientace v prodejnách potravin

Příprava pokrmů

první pomoc při drobném poranění

bezpečnost při práci

bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy
ošetří drobná poranění

nářadí - konev, kypřicí kolík, hrábě, drapka, motyčka,
lopatka, kolíky se šňůrou, hrábě

způsoby zpracování a uskladnění ovoce, zeleniny

Učivo ŠVP

dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví; poskytnout první
pomoc při úrazu při práci na
zahradě

pěstuje plodovou, kořenovou, listovou, cibulovou
zeleninu, jahody, letničky
pomáhá při sklizni ovoce, zeleniny, čištění, zpracování a
uskladnění
pečuje o zeleň v okolí školy – hrabe, okopává, zalévá

Výstup ŠVP

pro jednotlivé práce vybere vhodné nářadí, umí ho
pojmenovat
pečuje o nářadí, očistí a uklidí ho po práci

žák by měl

volit podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní

Výstup RVP

Pracovní výchova 5. ročník

Pr – prevence
nemocí

Pr – první pomoc
při drobném
poranění
Pr – pomoc rodičům

Pr – názvy potravin
Pr – v pekárně,
výroba pečiva
Pr – význam ovoce,
zeleniny, správná
výživa

Pr – prevence
nemocí

MPV

PRACOVNÍ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se 4 hodiny týdně v 6. ročníku, 5 hodin v 7. a 8. ročníku a 6 hodin v 9.
ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně. Pracovní výchova je součástí
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, počítačovou učebnu, cvičnou
kuchyni, školní dílny, školní pozemek, přírodu v blízkém okolí školy. Realizace exkurzí,
besed, projektů, soutěží, pozorování, projektů a dalších činností, probíhajících mimo uvedená
místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.
V 6. – 9. ročníku se zpravidla dělí výuka podle pohlaví.
Pro chlapce jsou doporučeny v celém rozsahu činnosti: práce s technickým
materiálem, práce montážní a demontážní, pěstitelské práce a chovatelství, svět práce.
Z ostatních témat provede vyučující výběr tak, aby byly zastoupeny základy práce s ostatními
materiály, provozu a údržby domácnosti, přípravy pokrmů.
Pro dívky jsou doporučeny v celém rozsahu činnosti: práce s ostatními materiály,
pěstitelské práce a chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, svět práce.
Z ostatních témat provede vyučující výběr tak, aby byly zastoupeny základy práce s každým
z technických materiálů, základy montážních a demontážních prací.

Vzdělávání v předmětu pracovní výchova:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

systematicky ovlivňuje rozvoj komunikačních, motorických a tvořivých schopností
zmírňuje motorické poruchy
zdokonaluje poznávací funkce
stimuluje řeč a myšlení
rozvíjí manuální zručnost, pracovní návyky, přesnost, vytrvalost, systematičnost
vytváří základní pracovní vědomosti o pracovních postupech, materiálu, nástrojích,
hygieně a bezpečnosti práce
vede k pozitivnímu vztahu k práci
připravuje pro práci individuální i kolektivní, pro převzetí vlastní zodpovědnosti za
výsledky práce
zásadně přispívá k rozhodování při volbě povolání, profesní orientace
podporuje vytváření zájmů, účelného využívání volného času
dává základy pro budoucí pracovní zařazení, uplatnění v dalším životě a integraci do
společnosti

Formy a metody práce:

−
−
−
−

rozhovor, diskuse
krátký výklad, instrukce
demonstrace vzorového výrobku
praktická demonstrace pracovního postupu, činnosti
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−
−
−
−

pozorování
praktické cvičení
praktické činnosti
besedy, exkurze

Předmětem prolínají průřezová témata:

VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje postoje a činy
EV -

posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie; zemědělství a životní
prostředí, ekologické zemědělství, voda a její význam pro lidské aktivity, způsoby
ochrana čistoty vody, problematika nedostatku pitná voda ve světě, ochrana ovzduší,
jeho význam pro život

OSV - cvičení smyslového vnímání, cvičení pro rozvoj kreativity, pružnosti nápadů,
originality, citlivosti v mezilidských vztazích, dovednosti pro spolupráci, rozvoj
individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence
MDV - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty
mediálního sdělení, vliv médií na každodenní společenský, politický, kulturní život
MKV - udržování tolerantních vztahů a rozvíjení spolupráce s jinými lidmi bez ohledu na
jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost, vztahy
mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy, integrování jedince v rodinných,
vrstevnických, profesních vztazích, uplatňování principu slušného chování,
zkvalitňování mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti-tolerance,
empatie, lidská solidarita
EGS -

podněcování zájmů žáků o Evropu a svět jako prostředí, kde se lidé setkávají, řeší
společné problémy a utvářejí svůj život

Kompetence:

V předmětu pracovní výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuální podporou žákovi umožňují:

Kompetence k učení
• postupovat od jednoduššího ke složitějšímu
• naučit se pracovat podle návodu
• osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
• samostatně myslet a objevovat nové poznatky
• používat pracovní nástroje, nářadí, pomůcky a materiál při práci v běžném životě
• poznávat vlastní pokroky při práci
• užívat základní i odborné pojmy z oblasti pracovních činností
Kompetence k řešení problémů
• aplikovat postup podle návodu
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•
•
•
•
•
•

volit různé postupy práce
rozvíjet vlastní nápady, originalitu, kreativitu
hledat správné řešení, poznat chybu
překonávat překážky
vyhledat pomoc při ohrožení sebe nebo druhých osob
řešit každodenní praktické problémy běžného života

Kompetence komunikativní
• správně pojmenovat pracovní činnosti, nástroje, materiály a pomůcky
• vyjadřovat se k prováděným činnostem
• rozumět obsahu sdělení, umět se dotázat na doplňující údaj
• popsat jednotlivé pracovní činnosti
• komunikovat při práci ve skupině, umět řešit konflikty
Kompetence sociální a personální
• posilovat své sebevědomí na základě pracovních úspěchů
• rozlišit nevhodné a nebezpečné chování
• chovat se ohleduplně
• spolupracovat ve skupině, vzájemně si pomáhat
• projevit svůj názor
• podílet se na vytváření pravidel při činnosti, dodržovat pravidla
• respektovat nápady druhých
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti
• respektovat společenské normy
• šetřit materiály a energiemi
• podílet se na ochraně životního prostředí
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
• utvářet si představu o svém budoucím povolání
Kompetence pracovní
• pracovat podle pokynu, návodu, receptu
• pracovat s pomůckami, přístroji, znát jejich funkci
• užívat odbornou terminologii
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce, utvářet si pracovní návyky
v týmové činnosti a navrhnout řešení problémů
• dokončovat práci
• hodnotit svoji práci, přijmout hodnocení
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získat základní vědomosti o
materiálech, nástrojích a
pracovních postupech

Výstup RVP

Pracovní výchova 6. ročník
žák dle svých možností

komplexní práce s materiály, nástroji a nářadím,
s technickou dokumentací

organizace vlastní činnosti

hygiena a bezpečnost při práci

učí se organizovat si vlastní činnost

seznamuje se se zásadami hygieny a bezpečnosti při
práci

M – měření, bod,
přímka, úsečka,
rovinné útvary, úhel

základy technického zobrazování a čtení jednoduchých
technických výkresů (kótování, měřítko)

uplatňuje poznatky o vlastnostech plastů a získává
zkušenosti a dovednosti při řezání, pilování, stříhání,
broušení, leštění

při praktických činnostech poznává vlastnosti plastů

pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

získává základy technického zobrazování a čtení
jednoduchých technických výkresů
seznamuje se s kótováním a měřítkem
při zhotovování a opravách předmětů denní potřeby,
ozdob i dárků využívá různé vlastnosti materiálů (kovy,
plasty, dřevo), volí vhodné pracovní postupy, nástroje a
nářadí, bezpečně s nimi zachází, používá jednoduchou
technickou dokumentaci (technické náčrty, výkresy)

EV – zpracování
druhotných surovin
- sběr kovů,
využívání sběrného
dvora pro likvidaci
nebezpečných
odpadů

PT, MPV

OSV – osobnostní
rozvoj – kreativita,
sebepoznání a
dřeva měkká a tvrdá, struktura dřeva
sebepojetí
pracovní postupy
OSV – sociální
rozvoj – spolupráce,
vzájemná pomoc
OSV – morální
nářadí a nástroje: skládací metr, úhelník, ztužidlo, pila
rozvoj – řešení
ocaska a čepovka, rašple, pilník, brusný papír, pokosnice, problémů,
nebozez, kolovrátek, vrtačka, vrták, kleště, hřebík,
rozhodovací
hoblice, dřevěná palička
dovednosti
plasty: PET láhve, PVC, polystyrén, polyetylén,
EV – třídění
odpadové materiály, hadice, bužírky……
odpadů, kontejnery
vlastnosti plastů
na plasty, sběr ve
škole, recyklace

dřevo: řezivo (prkno, fošna, lať, hranol) deskové
materiály (laťovka, překližka, sololit, dřevotříska, dýha)

nářadí a nástroje: svěrák, kovadlina, měřidlo, úhelník,
rýsovací jehla, kleště, kladivo, důlčík, nůžky na plech,
pilník, drátěný kartáč, pilka na železo

kovy: měkký drát, tenký plech
vlastnosti kovů
pracovní postupy

Práce s technickými materiály

Učivo ŠVP

při praktických činnostech poznává vlastnosti dřeva,
rozlišuje řezivo a deskové materiály, poznává dřevo
podle jeho struktury a tvrdosti
uplatňuje poznatky o vlastnostech dřeva a získává
zkušenosti a dovednosti při měření, orýsování,upínání,
řezání, opracování rašplí, pilníkem, brusným papírem,
vrtání nebozezem, ruční vrtačkou, spojování hřebíky

při praktických činnostech poznává vlastnosti kovů
uplatňuje poznatky o vlastnostech kovů a získává
zkušenosti a dovednosti při orýsování, ohýbání, štípání,
pilování, stříhání a rovnání
pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

Výstup ŠVP
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sestavit podle návodu, náčrtu,
plánu daný model

rozlišovat různé druhy
materiálů a znát jejich
vlastnosti

Výstup RVP

Pracovní výchova 6. ročník
žák dle svých možností

sestavuje modely podle návodu, náčrtu, plánu i své
fantazie z konstrukčních stavebnic plastových i
kovových nebo prostorové modely z kartonu

při jednoduchých opravách prádla používá ruční stehy
navlékne gumu, přišije knoflík, poutko
seznámí se s postupem při látání ponožek
volbu materiálu, výběr nástrojů a pomůcek i osvojené
technologické postupy uplatní při zhotovování dárků,
drobných předmětů denní potřeby, výzdobě třídy, školy,
domácnosti
seznámí se s lidovou tvorbou a některými řemesly na
Valašsku
při přípravě svátků (např. Vánoce, Velikonoce) si
vyzkouší některé zvyky a tradice
při zhotovování výzdoby, přání nebo dárků uplatní
některé prvky z lidové tvorby

háčkuje řetízek, krátký sloupek
nahazuje oka při začínání pletení, plete hladká oka
vyšívá křížkovým stehem

bezpečně zachází s používanými nástroji a pomůckami
poskytne první pomoc při drobném úrazu

správně pojmenovává jednotlivé materiály, v praktických
činnostech vhodně využívá jejich vlastností
porovnává vlastnosti textilu, kůže, koženky
volí pracovní postupy v souladu s druhem materiálů
pracuje s předlohou, vzorem, náčrtkem, nákresem,
návodem

poskytne první pomoc při úrazu, přivolá pomoc, hlásí
i drobné poranění

Výstup ŠVP

konstrukční stavebnice
práce s kartonem – prostorové modely
práce podle návodu, náčrtu, plánu
rozvoj představivosti, prostorového vidění i fantazie

Práce montážní a demontážní

lidová tvorba, řemesla, zvyky, tradice
Valašské muzeum v přírodě, zvonička na Soláni,
Pustevny, dřevěný kostel Velké Karlovice, knihovna,
internet, výstavky místních organizací, vystoupení
souborů…

Základní dovednosti ručních prací:
háčkování – řetízek, krátký sloupek
pletení – nahazování ok na začátku pletení, hladká oka
vyšívání základních ručních stehů na kanavě – křížkový
steh
šití – ruční stehy (přední, zadní, obšívací, perličkový)
jednoduché opravy prádla, navlékání gumy, přišívání
knoflíku, poutka, látání ponožek
komplexní práce s materiály, pomůckami a nástroji,
s návody, náčrty, vzory, předlohami a technologickými
postupy

papír, kartón, korek, guma, přírodniny, suché plody,
modelovací hmoty, sklo, plasty, špejle, korálky, kůže,
koženka, textil, drátky, lepidla, barvy, laky……
pracovní postupy: měření, stříhání, ohýbání, probíjení,
olepování, vlepování, ořezávání, řezání, sešívání,
spojování, modelování, odlévání, používání forem a
šablon, vyškrabávání vzorů, barvení, lakování, lisování,
propichování, navlékání, aplikace….
nástroje, pomůcky (nůžky, jehla, nitě, vlákna, šňůrky,
navlhčovač, šablony, děrovačka, sešívačka, lepící pistol,
nůž, šablony, špachtle, očka, podložky, rydla..)
bezpečnost práce, hygiena
poskytnutí první pomoci při drobném poranění

první pomoc: ošetření drobného poranění (krvácení –
odřeniny, pořezání…), přivolání pomoci, hlášení úrazů
Práce s ostatními materiály

Učivo ŠVP

MKV – lidové
tradice
MDV – časopisy,
publikace tradice,
dokumentární
pořady

OSV – cvičení
dovedností,
trpělivosti,
dokončování práce

OSV – osobní
rozvoj, cvičení
pružnosti nápadů,
originality,
kreativity

P, Tv – první
pomoc

PT, MPV
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používat vhodné prostředky při
práci v domácnosti

pěstovat a ošetřovat květiny
v interiéru a využívat je k
výzdobě

Výstup RVP

Pracovní výchova 6. ročník
žák dle svých možností

seznamuje se současnou nabídkou čisticích a mycích
prostředků používaných ve škole, v domácnosti
posuzuje jejich vhodnost pro danou činnost, finanční
náročnost, šetrnost k životnímu prostředí
pracuje podle pokynů učitele i návodů, orientuje se
v instrukcích na obalech a příbalových letácích
dbá na bezpečné zacházení s prostředky pro úklid a
údržbu
procvičuje první pomoc při zasažení chemikálií

myje, utírá a uklízí nádobí, uklízí kuchyň
myje a udržuje nábytek, utírá prach
zametá, vytírá podlahu
vysává koberce, čistí čalounění
učí se třídit, prát, sušit a žehlit prádlo, používat aviváž,
škrobit
vynáší odpadky, třídí odpad

využívá pokojové květiny k výzdobě interiéru
vytvoří jednoduchou vazbu z živých nebo suchých
rostlin pro výzdobu školy nebo domácnosti

zalévá pokojové rostliny, odstraňuje odumřelé části
rostlin, omývá listy, přesazuje rostliny, kypří půdu,
přihnojuje
rozmnožuje pokojové rostliny

zpracuje půdu po podzimní sklizni i na jarní výsadbu
připravuje kompost
pěstuje různé druhy zeleniny, pečuje o její růst, provádí
sklizeň, zpracování, uskladnění
zkouší předpěstovávat sadbu (např.rajčata)
pěstuje cibulové květiny, letničky
pečuje o okrasné dřeviny v okolí školy
pěstuje některé léčivé rostliny (např.šalvěj)
sbírá (i v přírodě) a suší léčivé rostliny
uklízí očištěné nářadí

Výstup ŠVP

PT, MPV

bezpečnost při styku s čisticími prostředky, ochrana
pokožky, očí, oděvu
první pomoc, při zasažení chemikálií (poleptání, popálení
pokožky, vdechnutí par, zasažení oka…)

pokyny učitele, návody, informace na výrobcích

prostředky pro praní, úklid a údržbu – nabídka
současných pracích, mycích a čisticích prostředků,
cenová dostupnost, dopad na ekologii

nakládání s odpady

údržba textilií
praní oděvů

údržba a úklid domácnosti

Provoz a údržba domácnosti

rozmnožování pokojových rostlin – dělením trsu,
listovými, stonkovými, vrcholovými řízky
výzdoba interiéru pokojovými rostlinami
jednoduchá vazba
aranžování

pokojové květiny – květináče, truhlíky, přesazování,
kypření, přihnojování

péče o nářadí

Čj – práce s textem
VDO – osobní
zodpovědnost za
své zdraví,
respektování a
dodržování pravidel

OSV – rozvoj
praktických
dovedností,
sebevědomí

P- význam zelených
rostlin pro ovzduší,
výroba kyslíku,
význam vzduchu,
vody, jejich
znečišťování

půda a její zpracování, zálivka a přihnojování, kompostér EV – půda a její
ochrana
pěstování zeleniny – setí, sadba, zalévání, kypření, pletí, P – zelenina a
přetrhávání
zdraví
předpěstovávání sadby v kelímcích, truhlících
P – botanika cibulové květiny, letničky
poznávání rostlin
okrasné keře – exteriér školy
léčivé rostliny –léčivé účinky, správné sušení, skladování

Pěstitelské práce, chovatelství

Učivo ŠVP
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Pracovní výchova 6. ročník
žák dle svých možností

bezpečnost a hygiena provozu

potraviny – skupiny potravin, nákup, ceny, druhy,
trvanlivost, ukládání potravin

dbá na bezpečnost a hygienu provozu kuchyně

rozlišuje základní skupiny potravin a jejich vlastnosti
vyhledává ceny, data trvanlivosti
ukládá potraviny
připraví svačinu, přesnídávku, jednoduché pohoštění
studené kuchyně

příprava pokrmů za studena (pomazánky, ovocné pěny,
poháry)

kuchyně – základní vybavení - sporák, trouba, další
elektrospotřebiče, moderní technika v domácnosti,
kuchyňské náčiní
udržování pořádku a čistoty

Příprava pokrmů

MDV – kritický
přístup k reklamám
- nákupy

Čj – rozvoj slovní
zásoby

P – voda, energie

energie, voda a jejich úspora

platby – hotovostní, bankovky, mince, nákupy

Ov – rodinný
rozpočet
M – sčítání a
odčítání do 10 000

VkZ – dospívání

hygiena v době dospívání, menstruace

finance a provoz domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje

P,VkZ – hygiena

Čj – rozvoj slovní
zásoby
OSV – dodržování
norem a předpisů
P – první pomoc

PT, MPV

osobní hygiena, základní hygienické prostředky

význam údržby domácnosti

ochranné prostředky

pracovní postupy

nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru

elektrospotřebiče – vysavač, vysoušeč vlasů, pračka,
sušička, žehlička, mikrovlnná trouba, elektrický sporák,
lednička, mraznička, šlehač, mixer, toustovač,
topinkovač, sušička ovoce, jogurtovač,…
údržba a ochrana

Učivo ŠVP

orientuje se ve vybavení cvičné kuchyně, používá
správné pojmy a označení, pro jednotlivé činnosti volí
vhodné náčiní
při všech činnostech udržuje pořádek a čistotu

při prováděných činnostech se učí bezpečně a
hospodárně používat elektrické spotřebiče
vybere vhodný spotřebič pro danou činnost, pojmenuje
ho
provádí základní údržbu (očištění, uložení po ukončení
činnosti, nahlášení závady)
procvičuje první pomoc při úrazu elektrickým proudem,
popáleninách, přivolání pomoci
u všech prováděných činností procvičuje efektivní a
bezpečné pracovní postupy
podle charakteru prováděných činností používá ochranné
prostředky (rukavice, zástěry…)
uvědomuje si nezbytnost udržování čistoty a pořádku
z hlediska hygieny, zdraví, kultury bydlení,
vlastního pocitu, seberealizace, významu pro rodinu
dbá na osobní hygienu, používá základní hygienické
prostředky
uvědomuje si specifické požadavky na hygienu v době
dospívání u chlapců a dívek
seznamuje se s rozpočtem domácnosti, odlišuje příjmy a
výdaje
při hrách a modelových situacích procvičuje hotovostní
platby, odhad ceny nákupu, kontrolu vrácení peněz
orientuje se v hodnotách bankovek a mincí
zvládne jednoduchý nákup
zjišťuje, které energie využívá doma, ve škole
navrhuje možnosti šetření

Výstup ŠVP
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Pracovní výchova 6. ročník

základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů – pokyny, Čj – práce s textem
návody, receptury
kuchařské knihy
zásady zdravé výživy
VkZ – zdravý
způsob života,
pitný režim
zdraví
úprava stolu a stolování – prostírání, obsluha, chování u MKV –
stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a
multikulturní
květiny na stole
rozdíly, tradice

OSV – osobní
rozvoj, sebepoznání

PT, MPV

při přípravě pokrmů a nápojů používá základní postupy
podle pokynů učitele, návodů, receptur,
seznamuje se s kuchařskou knihou
při přípravě pokrmů i stravování doma a ve škole se
seznamuje se zásadami zdravé výživy
snaží se o dodržování pitného režimu
prostře stůl ke snídani, obědu, večeři, k pohoštění
prostírání doplní jednoduchou ozdobou (předměty,
květiny)
zvládne jednoduchou obsluhu
procvičuje chování u stolu

Učivo ŠVP
základní způsoby tepelné úpravy – vaření, smažení,
dušení, pečení (polévky, bramborové a mléčné pokrmy,
těstoviny, moučníky)
příprava teplých a studených nápojů – čaj, koktejl…
příprava nápoje pro kojence, údržba a manipulace s
kojeneckou lahví

žák dle svých možností

připraví jednoduché teplé bezmasé jídlo na oběd nebo
večeři (polévku, brambory, těstoviny, mléčný pokrm)
upeče jednoduchý moučník
připraví teplý nebo studený nápoj
připraví mléčnou směs pro kojence

Výstup ŠVP
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Pracovní výchova 7. ročník
žák dle svých možností

uplatňuje poznatky o vlastnostech plastů a získává
zkušenosti a dovednosti při řezání, pilování, stříhání,
broušení, leštění, lepení, tvarování a spojování teplem
při praktických činnostech poznává vlastnosti skla

při praktických činnostech poznává vlastnosti plastů

uplatňuje poznatky o vlastnostech dřeva a získává
zkušenosti a dovednosti při měření, orýsování,upínání,
řezání, opracování rašplí, pilníkem, brusným papírem,
vrtání nebozezem, ruční vrtačkou, spojování hřebíky,
dlabání, hoblování, spojování lepením, vruty,
plátováním, čepováním, kolíkováním
provádí povrchovou úpravu transparentními nátěry,
tmelením, lakováním
pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

při praktických činnostech prohlubuje znalosti vlastností
dřeva, jeho struktury a tvrdosti

při opracovávání drátu, plechu, pásového materiálu
poznává vlastnosti kovů
uplatňuje poznatky o vlastnostech kovů a získává
zkušenosti a dovednosti při orýsování, ohýbání, štípání,
pilování, stříhání, rovnání, probíjení, vrtání, nýtování,
spojování šrouby, sekání, tepání, pájení, tváření, ruční
řezání vnějšího a vnitřního závitu, úprava povrchu proti
korozi, měření posuvným měřítkem
pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

rozpoznává základní kovové materiály

Výstup ŠVP

sklo: tyčinky, tabule, střepy, odpad
ohýbání, řezání, zasklívání obrázků

nářadí a nástroje: skládací metr, úhelník, ztužidlo, pila
děrovka, lupenková a rámová pila, pilník, brusný papír,
pokosnice, nebozez, kolovrátek, vrtačka, vrták, kleště,
hřebík, hoblice, truhlářské kladivo, stěrka, dláto, vrut,
hoblík
plasty: lehčený polystyrén, PET láhve, PVC
polyetylén, organické sklo, odpadové materiály, hadice,
bužírky……
vlastnosti plastů

povrchová úprava dřeva – nátěry, tmelení, lakování

dřeva měkká a tvrdá, struktura dřeva
pracovní postupy jednotlivých činností

F – jednoduché
stroje - nástroje,
šrouby, vruty

nářadí a nástroje: svěrák, kovadlina, měřidlo, úhelník,
rýsovací jehla, kleště, kladivo, důlčík, nůžky na plech,
pilník, drátěný kartáč, pilka na železo, posuvné měřidlo,
průbojník, pilka na kov, šroubovitý vrták, vrtačka,
přítažník, hlavičkář, sekáč, elektrické pájedlo
dřevo: řezivo (prkno, fošna, lať, hranol) deskové
materiály (laťovka, překližka, sololit, dřevotříska, dýha)

EV – třídění
odpadů, kontejnery
na plasty, sběr ve
škole, recyklace

OSV – osobnostní
rozvoj – kreativita,
sebepoznání a
sebepojetí
OSV – sociální
rozvoj – spolupráce,
vzájemná pomoc
OSV – morální
rozvoj – řešení
problémů,
rozhodovací
dovednosti

EV – zpracování
druhotných surovinsběr kovů,
využívání sběrného
dvora pro likvidaci
nebezpečných
odpadů

PT, MPV

kovy: litina, ocel, měď, hliník, zinek, cín, dural, mosaz,
bronz
vlastnosti kovů, zpracovávaný materiál – drát, plech,
pásovina
pracovní postupy jednotlivých činností

Práce s technickými materiály

Učivo ŠVP
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správně vybrat a používat
vhodné pracovní nástroje a
pomůcky
zvolit vhodný pracovní postup
v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu

provádět jednoduché práce
s technickými materiály a
dodržovat technologickou
kázeň

Výstup RVP

Pracovní výchova 7. ročník

hygiena a bezpečnost práce

háčkuje řetízek, krátký sloupek, dlouhý sloupek
zdokonaluje se v technice háčkování
nahazuje oka při začínání pletení, plete hladce i obrace

bezpečně zachází s používanými nástroji a pomůckami
poskytne první pomoc při drobném úrazu

správně pojmenovává jednotlivé materiály
v praktických činnostech vhodně využívá jejich
vlastností
porovnává vlastnosti textilu, kůže, koženky
volí technologické postupy v souladu s druhem materiálů
pracuje s předlohou, vzorem, náčrtkem, nákresem,
návodem
správně volí a používá pracovní nástroje v souladu
s pracovním postupem a materiálem

nacvičuje první pomoc při úrazu, přivolá pomoc, hlásí i
drobné poranění

organizace vlastní činnosti

Základní dovednosti ručních prací:
háčkování – řetízek, krátký sloupek, dlouhý sloupek,
možnosti využití při zhotovování bytových a oděvních
doplňků

pracovní postupy: měření, stříhání, ohýbání, probíjení,
olepování, vlepování, ořezávání, řezání, sešívání,
spojování, modelování, odlévání, používání forem a
šablon, vyškrabávání vzorů, barvení, lakování, lisování,
propichování, navlékání, aplikace….
nástroje, pomůcky (nůžky, jehla, nitě, vlákna, šňůrky,
navlhčovač, šablony, děrovačka, sešívačka, lepící pistol,
nůž, šablony, špachtle, očka, podložky, rydla..)
bezpečnost práce, hygiena
první pomoc při drobném poranění

papír, kartón, korek, guma, přírodniny, suché plody,
modelovací hmoty, sklo, plasty, špejle, korálky, kůže,
koženka, textil, drátky, lepidla, barvy, laky……

první pomoc: ošetření poranění (krvácení – odřeniny,
pořezání, popáleniny, zlomeniny…), přivolání pomoci,
hlášení úrazů
Práce s ostatními materiály

komplexní práce s materiály, nástroji a nářadím,
s technickou dokumentací

základy technického zobrazování a čtení jednoduchých
technických výkresů (kótování, měřítko)

Učivo ŠVP

upevňuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci

žák dle svých možností

prohlubuje základy technického zobrazování a čtení
jednoduchých technických výkresů
procvičuje používání a čtení kótování a měřítka
při práci s technickými materiály využívá jejich
rozdílných vlastností (kovy, plasty, dřevo, sklo),
vhodně vybírá materiál nástroje a nářadí, bezpečně
s nimi zachází
dodržuje pracovní postupy, technologickou kázeň
používá jednoduchou technickou dokumentaci (technické
náčrty, výkresy)
zhotovuje předměty denní potřeby, dárky, ozdobné
předměty
provádí drobné opravy a údržbu předmětů denní potřeby,
vybavení školy a pomůcek
procvičuje schopnost organizovat svoji práci

Výstup ŠVP

OSV – cvičení
dovedností,
trpělivosti,
dokončování práce

OSV – osobní
rozvoj, cvičení
pružnosti nápadů,
originality,
kreativity

P, Tv – první
pomoc

M – měření, bod,
přímka, úsečka,
rovinné útvary, úhel

PT, MPV
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volit vhodné pracovní postupy
při pěstování vybraných rostlin

Výstup RVP

Pracovní výchova 7. ročník
žák dle svých možností

zpracuje půdu po podzimní sklizni i na jarní výsadbu
připravuje kompost, přihnojuje půdu
zná základní podmínky pro výživy rostlin

při montážních a demontážních pracích dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy
poskytne první pomoc při úrazu

sestavuje modely podle návodu, náčrtu, plánu
procvičuje montáž a demontáž jednoduchých předmětů a
zařízení (jízdní kolo)
provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení (jízdní
kolo, školní pomůcky, zahradnické nářadí)
upevňuje si základy dopravní výchovy

pletařské dovednosti využívá při zhotovování
jednoduchých oděvních doplňků (např. šála, čelenka,
kabelka, čepice dle individuálních .schopností)
při vyšívání používá několik ozdobných stehů
vyšívá jednoduchý vzor na dárek, výzdobu, oděvní nebo
bytový doplněk
při jednoduchých opravách prádla používá ruční stehy
navlékne gumu, přišije knoflík, poutko
seznámí se s postupem při látání ponožek
zkouší přípravné práce před šitím na stroji
procvičuje šití na stroji s nití i bez nitě podle čáry
při zhotovování jednoduchého textilního výrobku
nacvičuje práci se střihem
provádí volbu materiálu, výběr nástrojů a pomůcek
osvojené technologické postupy uplatní při zhotovování
dárků, drobných předmětů denní potřeby, výzdobě třídy,
školy, domácnosti
seznámí se s lidovou tvorbou a některými řemesly na
Valašsku
při přípravě svátků (např.Vánoce, Velikonoce) si
vyzkouší některé zvyky a tradice
při zhotovování výzdoby, přání nebo dárků uplatní
některé prvky z lidové tvorby

Výstup ŠVP

MKV – lidové
tradice
MKV – kulturní
rozdíly, bohatost
zvyků a tradic

PT, MPV

půda a její zpracování, zálivka a přihnojování, kompostér EV – půda a její
ochrana
podmínky pro pěstování rostlin, výživa rostlin

Pěstitelské práce, chovatelství

práce podle návodu, náčrtu, plánu
práce s elektrotechnickými stavebnicemi
jednoduché montážní a demontážní práce na jízdním
kole
údržba jízdního kola, povinné vybavení pro provoz na
pozemních komunikacích
základy dopravní výchovy – značky, předpisy, dopravní
situace
hygiena a bezpečnost práce, první pomoc

Práce montážní a demontážní

lidová tvorba, řemesla, zvyky, tradice
Valašské muzeum v přírodě, zvonička na Soláni,
Pustevny, dřevěný kostel Velké Karlovice, knihovna,
internet, výstavky místních organizací, vystoupení
souborů…
lidové tradice jiných národů, národnostních menšin

vyšívání základních ručních stehů na kanavě – např.
křížkový steh, přední, zadní, řetízkový, obšívací,
smykovací, stonkový, perličkový, kličkovaní
šití – ruční stehy (přední, zadní, obšívací, perličkový)
jednoduché opravy prádla, navlékání gumy, přišívání
knoflíku, spínátek, háčků, poutka, látání ponožek
základy šití na stroji – nasazení jehly, navlékání spodní a
horní nitě, šití s nití i bez nitě podle čáry
práce se střihem – přiložení střihu, špendlení, obkreslení,
kličkování, stříhání, stehování
komplexní práce s materiály, pomůckami a nástroji,
s návody, náčrty, vzory, předlohami a technologickými
postupy

pletení – nahazování ok na začátku pletení, oka hladce a
obrace, střídání barev, přízí různé kvality

Učivo ŠVP

311

Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 7. ročník
žák dle svých možností

myje, utírá a uklízí nádobí, uklízí kuchyň
myje a udržuje nábytek, utírá prach
zametá, vytírá podlahu
vysává koberce, čistí čalounění
učí se třídit, prát, sušit a žehlit prádlo
vynáší odpadky, třídí odpad
uklízí WC, koupelnu
seznamuje se současnou nabídkou čisticích a mycích
prostředků používaných ve škole, v domácnosti
posuzuje jejich vhodnost pro danou činnost, finanční

v rozhovorech se spolužáky, při návštěvách jejich
domácností, při péči o přinesená malá zvířata získává
informace o chovu domácích zvířat, zásadách jejich
ošetřování a krmení
při kontaktu se zvířaty dodržuje hygienická a
bezpečnostní pravidla

využívá pokojové květiny k výzdobě interiéru
vytvoří jednoduchou vazbu z živých nebo suchých
rostlin pro výzdobu školy nebo domácnosti

zalévá pokojové rostliny, odstraňuje odumřelé části
rostlin, omývá listy, přesazuje rostliny, kypří půdu,
přihnojuje
rozmnožuje pokojové rostliny

při pěstování vybraných rostlin volí vhodné pracovní
postupy
pěstuje různé druhy zeleniny, pečuje o její růst, provádí
jednocení, sklizeň, zpracování, uskladnění
zkouší předpěstovávat sadbu (např. košťálová zelenina,
rajčata….)
pěstuje a množí jahody, zpracovává a uskladňuje jejich
plody
pěstuje cibulové květiny, letničky ze semen
pečuje o okrasné dřeviny v okolí školy
pečuje o travnaté plochy okolo školy
pěstuje některé léčivé rostliny (např. šalvěj) a koření
sbírá (i v přírodě) a suší léčivé rostliny
uklízí očištěné nářadí

Výstup ŠVP

nakládání s odpady
údržba sociálního zařízení
prostředky pro praní, úklid a údržbu – nabídka
současných pracích, mycích a čisticích prostředků,
cenová dostupnost, dopad na ekologii

údržba textilií
praní oděvů

údržba a úklid domácnosti

Provoz a údržba domácnosti

chov domácích zvířat, podmínky chovu
návštěva domácností s chovem domácích zvířat
pozorování přinesených domácích zvířat, diskuse o
chovu
kontakt se zvířaty – hygiena a bezpečnost

rozmnožování pokojových rostlin – dělením trsu,
listovými, stonkovými, vrcholovými řízky
výzdoba interiéru pokojovými rostlinami
jednoduchá vazba
aranžování

pokojové květiny – květináče, truhlíky, přesazování,
kypření, přihnojování

cibulové květiny, letničky
okrasné keře – exteriér školy
péče o travnaté plochy
léčivé rostliny – rostliny a zdraví člověka
pěstování vybraných druhů léčivek
péče o nářadí

pěstování jahod, zpracování, uskladnění

pěstování zeleniny – setí, sadba, zalévání, kypření, pletí,
přetrhávání
předpěstovávání sadby v kelímcích, truhlících

Učivo ŠVP

Čj – práce s textem

OSV – rozvoj
praktických
dovedností,
sebevědomí

OSV – rozvoj
zájmů, dovedností,
volný čas

EV – stav ovzduší,
hospodaření
s vodou, výroba
kyslíku

P – zelenina a
zdraví
P – botanika .
poznávání rostlin

PT, MPV
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Projekt – Rodinný
rozpočet
MDV – kritický
přístup k reklamám
- půjčky, nákupy
M – sčítání a
odčítání do 10 000

P – voda, energie

platby – hotovostní, bankovky, mince, nákupy

návrhy na šetření vodou a energiemi

při hrách a modelových situacích procvičuje hotovostní
platby, odhad ceny nákupu, kontrolu vrácení peněz
orientuje se v hodnotách bankovek a mincí
zvládne samostatně nákup: seznam, rozpočet, výběr
zboží, platba, kontrola výdajů
uplatňuje návrhy na šetření vodou a energiemi

VDO – osobní
zodpovědnost za
své zdraví,
respektování a
dodržování předpisů
a norem

finance a provoz domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje,
úspory, půjčky
výdaje rodiny – týdenní, měsíční, roční, v budoucnosti
příjmy – mzda, podnikání, sociální dávky, dary, půjčky

ochranné prostředky
význam údržby domácnosti

pracovní postupy

nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru

zpracuje si rozpočet domácnosti, odlišuje příjmy a výdaje
stanoví základní výdaje, úspory
zjišťuje potřebu plánování výdajů a potřebu pravidelných
příjmů

Čj – rozvoj slovní
zásoby
OSV – dodržování
norem a předpisů
P, F – první pomoc

VDO – osobní
zodpovědnost za
své zdraví,
respektování a
dodržování pravidel

PT, MPV

osobní hygiena, kosmetika obličeje, rukou, nohou
P, VkZ – hygiena
oblečení do školy, na sport, pracovní oblečení, péče o ně
hygiena v době dospívání, menstruace, pohlavní hygiena, VkZ – dospívání,
prevence pohlavních chorob
pohlavní choroby

elektrospotřebiče – vysavač, vysoušeč vlasů, pračka,
sušička, žehlička, mikrovlnná trouba, elektrický sporák,
lednička, mraznička, šlehač, mixer, toustovač,
topinkovač, sušička ovoce, jogurtovač,…
pomůcky, nástroje, nářadí, údržba a ochrana

bezpečnost při styku s čisticími prostředky, ochrana
pokožky, očí, oděvu
první pomoc, při zasažení chemikálií (poleptání, popálení
pokožky, vdechnutí par, zasažení oka…)

pokyny učitele, návody, informace na výrobcích

Učivo ŠVP

správně zachází s pomůckami, nástroji a nářadím,
provádí základní údržbu, udržuje je v pořádku
procvičuje první pomoc při úrazu elektrickým proudem,
popáleninách, přivolání pomoci
u všech prováděných činností procvičuje efektivní a
bezpečné pracovní postupy
podle charakteru prováděných činností používá ochranné
prostředky (rukavice, zástěry…)
uvědomuje si nezbytnost udržování čistoty a pořádku
z hlediska hygieny, zdraví, kultury bydlení,
vlastního pocitu, seberealizace, významu pro rodinu
dbá na osobní hygienu, čistotu a vhodnost oblékání podle
počasí a účelu, používá základní hygienické prostředky
uvědomuje si význam hygieny pro prevenci infekčních a
pohlavních chorob

při prováděných činnostech bezpečně a hospodárně
používá elektrické spotřebiče
pracuje s návodem k obsluze běžných spotřebičů

náročnost, šetrnost k životnímu prostředí
pracuje podle pokynů učitele i návodů, orientuje se
v instrukcích na obalech a příbalových letácích
dbá na bezpečné zacházení s prostředky pro úklid a
údržbu
procvičuje první pomoc při zasažení chemikálií

Výstup ŠVP
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používat základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhovat
spotřebiče

Výstup RVP

Pracovní výchova 7. ročník

první pomoc při nejčastějších úrazech v kuchyni –
pořezání, popálení, opaření, úraz el.proudem….
vybavení domácí lékárničky, návštěva lékárny
potraviny – skupiny potravin, nákup, ceny, druhy,
trvanlivost, ukládání potravin, uchovávání potravin

upevňuje poskytnutí první pomoci při běžných úrazech
v kuchyni
má představu o potřebném vybavení domácí lékárničky
odhaduje množství potřebných potravin pro přípravu
určeného jídla, jejich cenu
porovnává ceny, ověřuje data trvanlivosti
ukládá potraviny na krátkou dobu
připravuje potraviny na delší uchovávání – suší, mrazí…
připraví jednoduché pohoštění (recept, seznam potravin a
rozpočet, nákup, příprava pokrmu, úklid kuchyně,
prostření a výzdoba, obsluha, chování u stolu)
připraví jednoduché jídlo na oběd nebo večeři (např.
polévku, maso, přílohu, salát, mléčný pokrm)
upeče jednoduchý moučník
připraví jednoduché krajové jídlo nebo jídlo cizí kuchyně
připraví mléčnou směs, kaši,polévku, čaj pro výživu
kojence a batolete
vnímá odlišnost výživy kojenců a batolat a nemocného
dítěte od běžné stravy
při přípravě pokrmů a nápojů používá základní postupy
podle pokynů učitele, návodů, receptur
orientuje se v kuchařské knize
při přípravě pokrmů i stravování doma a ve škole
upevňuje uplatňování zásad zdravé výživy
vytváří podpínky pro dodržování pitného režimu
prostře stůl ke snídani, obědu, večeři, k pohoštění
prostírání doplní jednoduchou ozdobou (předměty,
květiny)
zvládne obsluhu u stolu
upevňuje chování u stolu

VkZ – péče o dítě,
nemoc

EGS, MKV –
stravovací návyky a
zvyklosti ostatních
národů

P, VkZ – první
pomoc

OSV – osobní
rozvoj a
sebepoznání

PT, MPV

základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů – pokyny, Čj – práce s textem
návody, receptury
kuchařské knihy
zásady zdravé výživy
VkZ – zdravý
způsob života,
pitný režim
zdraví
úprava stolu a stolování – prostírání, obsluha, chování u MKV –
stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a
multikulturní
květiny na stole
rozdíly, tradice
OSV – kultura
stolování

základní způsoby tepelné úpravy – vaření, smažení,
dušení, pečení (polévky, bramborové a mléčné pokrmy,
maso, zelenina, těstoviny, moučníky)
příprava krajových jídel, cizí kuchyně
příprava pokrmů pro kojence, batolete
orientace v hotových výrobcích dětské výživy
výživa v době nemoci, podávání léků, péče o nemocné

příprava chlebíčků, zeleninových a ovocných salátů,
pohárů, ovocných a zmrzlinových krémů, moučníků

bezpečnost a hygiena provozu

dbá na bezpečnost a hygienu provozu kuchyně

kuchyně – základní vybavení - sporák, trouba, další
elektrospotřebiče, moderní technika v domácnosti,
kuchyňské náčiní

Příprava pokrmů

Učivo ŠVP

udržování pořádku a čistoty

žák dle svých možností

používá základní kuchyňské vybavení
pro jednotlivé činnosti volí vhodné pomůcky a nástroje
cvičné kuchyně
bezpečně obsluhuje spotřebiče
při všech činnostech udržuje pořádek a čistotu
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uplatňuje poznatky o vlastnostech plastů a získává
zkušenosti a dovednosti při řezání, pilování, stříhání,
broušení, leštění, lepení, tvarování a spojování teplem
při praktických činnostech poznává vlastnosti skla

při praktických činnostech poznává vlastnosti plastů

sklo: tyčinky, tabule, střepy, odpad, ohýbání, řezání,
zasklívání obrázků

nářadí a nástroje: skládací metr, úhelník, ztužidlo, pila
děrovka, lupenková a rámová pila, pilník, brusný papír,
pokosnice, nebozez, kolovrátek, vrtačka, vrták, kleště,
hřebík, hoblice, truhlářské kladivo, stěrka, dláto, vrut,
hoblík
plasty: lehčený polystyrén, PET láhve, PVC,
polyetylén, organické sklo, odpadové materiály, hadice,
bužírky……
vlastnosti plastů

povrchová úprava dřeva – nátěry, tmelení, lakování

dřeva měkká a tvrdá, struktura dřeva
pracovní postupy jednotlivých činností

uplatňuje poznatky o vlastnostech dřeva a získává
zkušenosti a dovednosti při měření, orýsování,upínání,
řezání, opracování rašplí, pilníkem, brusným papírem,
vrtání nebozezem, ruční vrtačkou, spojování hřebíky,
dlabání, hoblování, spojování lepením, vruty,
plátováním, čepováním, kolíkováním
provádí povrchovou úpravu transparentními nátěry,
tmelením, lakováním
pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

EV – třídění
odpadů, kontejnery
na plasty, sběr ve
škole, recyklace
Ch – plasty

OSV – osobnostní
rozvoj – kreativita,
sebepoznání a
sebepojetí
OSV – sociální
rozvoj – spolupráce,
vzájemná pomoc
OSV – morální
rozvoj – řešení
problémů,
rozhodovací
dovednosti

F – jednoduché
stroje - nástroje,
šrouby, vruty

nářadí a nástroje: svěrák, kovadlina, měřidlo, úhelník,
rýsovací jehla, kleště, kladivo, důlčík, nůžky na plech,
pilník, drátěný kartáč, pilka na železo, posuvné měřidlo,
průbojník, pilka na kov, šroubovitý vrták, vrtačka,
přítažník, hlavičkář, sekáč, elektrické pájedlo

dřevo: řezivo (prkno, fošna, lať, hranol), deskové
materiály (laťovka, překližka, sololit, dřevotříska, dýha)

EV – zpracování
druhotných surovinsběr kovů,
využívání sběrného
dvora pro likvidaci
nebezpečných
odpadů
Ch – kovy

PT, MPV

kovy: litina, ocel, měď, hliník, zinek, cín, dural, mosaz,
bronz
vlastnosti kovů, zpracovávaný materiál – drát, plech,
pásovina
pracovní postupy jednotlivých činností

Práce s technickými materiály

Učivo ŠVP

při praktických činnostech prohlubuje znalosti vlastností
dřeva, jeho struktury a tvrdosti

při opracovávání drátu, plechu, pásového materiálu
poznává vlastnosti kovů
uplatňuje poznatky o vlastnostech kovů a získává
zkušenosti a dovednosti při orýsování, ohýbání, štípání,
pilování, stříhání, rovnání, probíjení, vrtání, nýtování,
spojování šrouby, sekání, tepání, pájení, tváření, ruční
řezání vnějšího a vnitřního závitu, úprava povrchu proti
korozi, měření posuvným měřítkem
pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

rozpoznává základní kovové materiály

Výstup ŠVP
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dovést pracovní postupy
k finálnímu výrobku

pracovat s jednoduchou
technickou dokumentací,
orientovat se v pracovních
postupech a návodech
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Pracovní výchova 8. ročník
žák dle svých možností

bezpečně zachází s používanými nástroji a pomůckami
poskytne první pomoc při drobném úrazu

volí technologické postupy v souladu s druhem materiálu
pracuje s předlohou, vzorem, náčrtkem, nákresem,
návodem
správně volí a používá pracovní nástroje v souladu
s pracovním postupem a materiálem
dokončuje výrobek, pracovní činnost

v praktických činnostech vhodně využívá vlastností
různých materiálů

poskytne první pomoc při úrazu, přivolá pomoc, hlásí i
drobné poranění

upevňuje bezpečnostní a hygienické zásady při práci

prohlubuje schopnost organizace vlastní práce

při práci s technickými materiály využívá jejich
rozdílných vlastností (kovy, plasty, dřevo, sklo),
vhodně vybírá materiál nástroje a nářadí, bezpečně
s nimi zachází
orientuje se v pracovních postupech a návodech
používá jednoduchou technickou dokumentaci (technické
náčrty, výkresy)
zhotovuje předměty denní potřeby, dárky, ozdobné
předměty
provádí drobné opravy a údržbu předmětů denní potřeby,
vybavení školy a pomůcek
orientuje se ve využívání moderní techniky
diskutuje možnosti zneužití techniky, pomoc techniky
člověku i nebezpečí pro jedince, společnost, planetu
zvažuje vliv techniky na životní prostředí

Výstup ŠVP

papír, kartón, korek, guma, přírodniny, suché plody,
modelovací hmoty, sklo, plasty, špejle, korálky, kůže,
koženka, textil, drátky, lepidla, barvy, laky……
pracovní postupy: měření, stříhání, ohýbání, probíjení,
olepování, vlepování, ořezávání, řezání, sešívání,
spojování, modelování, odlévání, používání forem a
šablon, vyškrabávání vzorů, barvení, lakování, lisování,
propichování, navlékání, aplikace….
nástroje, pomůcky (nůžky, jehla, nitě, vlákna, šňůrky,
navlhčovač, šablony, děrovačka, sešívačka, lepící pistol,
nůž, šablony, špachtle, očka, podložky, rydla..)
bezpečnost práce, hygiena
první pomoc při drobném úrazu

první pomoc: ošetření poranění (krvácení – odřeniny,
pořezání, popáleniny, zlomeniny…), přivolání pomoci,
hlášení úrazů
Práce s ostatními materiály

hygiena a bezpečnost práce

úloha techniky v životě člověka
zneužití techniky – terorismus, zbrojení, násilí, izolace
lidí nedostatkem komunikace…..
životní prostředí, nebezpečné odpady, odpadové
hospodářství
organizace pracovní činnosti

komplexní práce s materiály, nástroji a nářadím,
s technickou dokumentací
pracovní postupy, návody

Učivo ŠVP

OSV – osobní
rozvoj, cvičení
pružnosti nápadů,
originality,
kreativity

P, Tv – první
pomoc

EGS – zneužívání
techniky,
terorismus, války,
problematika
odpadů
OSV – seberegulace

M – měření, bod,
přímka, úsečka,
rovinné útvary, úhel

PT, MPV
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ovládat montáž a demontáž
jednoduchého zařízení

Výstup RVP

Pracovní výchova 8. ročník
žák dle svých možností

pracuje podle návodu, náčrtu, plánu
ovládá montáž a demontáž jednoduchých předmětů a
zařízení (jízdní kolo)
zvládne údržbu jednoduchých předmětů a zařízení (jízdní
kolo, školní pomůcky, zahradnické nářadí)

provádí volbu materiálu, výběr nástrojů a pomůcek
osvojené technologické postupy uplatní při zhotovování
dárků, drobných předmětů denní potřeby, bytových a
oděvních doplňků, výzdobě třídy, školy, domácnosti
náměty hledá v časopisech, knihách, na internetu
seznámí se s lidovou tvorbou a některými řemesly na
Valašsku
při přípravě svátků (např.Vánoce, Velikonoce) si
vyzkouší některé zvyky a tradice
při zhotovování výzdoby, přání nebo dárků uplatní
některé prvky z lidové tvorby

háčkuje řetízek, krátký sloupek, dlouhý sloupek, háčkuje
do kruhu
nahazuje oka při začínání pletení, ukončí úplet, plete
hladce i obrace, přidává, ubírá oka
pletařské dovednosti využívá při zhotovování
jednoduchých oděvních doplňků (např. šála, čelenka,
kabelka, čepice, svetr, rukavice, ponožky dle
individuálních schopností)
při vyšívání používá několik ozdobných stehů
vyšívá jednoduchý vzor na dárek, výzdobu, oděvní nebo
bytový doplněk
při jednoduchých opravách prádla používá ruční stehy
navlékne gumu, přišije knoflík, poutko
seznámí se s postupem při látání ponožek
zvládne přípravné práce před šitím na stroji
procvičuje rovné šití a entlování na šicím stroji, žehlení
dodržuje pravidla bezpečnosti při práci s šicím strojem,
žehličkou
při zhotovování textilního výrobku pracuje ekonomicky
se střihem
volí vhodně materiál, odhadne spotřebu

Výstup ŠVP

Učivo ŠVP

práce podle návodu, náčrtu, plánu
práce s elektrotechnickými stavebnicemi
montážní a demontážní práce na jízdním kole
údržba jízdního kola, povinné vybavení pro provoz na
pozemních komunikacích
základy dopravní výchovy – značky, předpisy, situace

lidová tvorba, řemesla, zvyky, tradice
Valašské muzeum v přírodě, zvonička na Soláni,
Pustevny, dřevěný kostel Velké Karlovice, knihovna,
internet, výstavky místních organizací, vystoupení
souborů…
lidové tradice jiných národů, národnostních menšin
Práce montážní a demontážní

práce se střihem – přiložení střihu, špendlení, obkreslení,
kličkování, stříhání, stehování, ekonomické stříhání,
užívání měřidel
materiál, odhad spotřeby
komplexní práce s materiály, pomůckami a nástroji,
s návody, náčrty, vzory, předlohami a technologickými
postupy
časopisy, literatura, internet, práce s informacemi

vyšívání základních ručních stehů na kanavě – např.
křížkový steh, přední, zadní, řetízkový, obšívací,
smykovací, stonkový, perličkový, kličkovaní
šití – ruční stehy (přední, zadní, obšívací, perličkový)
jednoduché opravy prádla, navlékání gumy, přišívání
knoflíku, spínátek, háčků, poutka, látání ponožek
základy šití na stroji – nasazení jehly, navlékání spodní a
horní nitě, šití s nití, entlování
bezpečná práce s šicím strojem, žehličkou

Základní dovednosti ručních prací:
háčkování do kruhu s využitím řetízku, krátkých a
dlouhých sloupků
pletení – nahazování ok na začátku pletení, oka hladce a
obrace, přidávání, ubírání, ukončování úpletu, střídání
barev, přízí různé kvality

F – spalovací
motory

F – jednoduché
stroje

M – měření,
jednotky délky,
převody
F – měřidla
I – vyhledávání
informací
MDV – informace
OSV – posilování
zájmů
MKV – lidové
tradice
MKV – kulturní
rozdíly, bohatost
zvyků a tradic

OSV – rozvoj
trpělivost, snahy
dokončit práci,
rozvoj zájmů i
představ o
pracovním
uplatnění

PT, MPV
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používat vhodné pracovní
pomůcky a provádět jejich
údržbu

Výstup RVP

Pracovní výchova 8. ročník
žák dle svých možností

využívá pokojové květiny k výzdobě interiéru
vytvoří jednoduchou vazbu z živých nebo suchých
rostlin pro výzdobu školy nebo domácnosti

zalévá pokojové rostliny, odstraňuje odumřelé části
rostlin, omývá listy, přesazuje rostliny, kypří půdu,
přihnojuje
rozmnožuje pokojové rostliny

zpracuje půdu po podzimní sklizni i na jarní výsadbu
připravuje kompost, přihnojuje půdu
zná základní podmínky pro výživy rostlin
při pěstování vybraných rostlin volí vhodné pracovní
postupy
pěstuje různé druhy zeleniny, pečuje o její růst, provádí
jednocení, sklizeň, zpracování, uskladnění
zkouší předpěstovávat sadbu (např. košťálová zelenina,
rajčata….)
pěstuje a množí jahody, zpracovává a uskladňuje jejich
plody
pěstuje cibulové květiny, letničky ze semen
pečuje o okrasné dřeviny v okolí školy
pečuje o travnaté plochy okolo školy
seznamuje se s druhy ovocných rostlin a způsoby jejich
pěstování
pěstuje některé léčivé rostliny (např.šalvěj) a koření
sbírá (i v přírodě) a suší léčivé rostliny
osvojuje si zásady a postupy pro pobyt v přírodě při
alergiích
seznamuje se s jedovatými rostlinami a jejich
nebezpečím
používá vhodné pracovní nářadí, provádí jejich údržbu

prohlubuje si základy dopravní výchovy
při montážních a demontážních pracích dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy
poskytne první pomoc při úrazu

Výstup ŠVP

PT, MPV

rozmnožování pokojových rostlin – dělením trsu,
listovými, stonkovými, vrcholovými řízky
výzdoba interiéru pokojovými rostlinami
jednoduchá vazba
aranžování

pokojové květiny – květináče, truhlíky, přesazování,
kypření, přihnojování

volba nářadí, údržba nářadí

léčivé rostliny – rostliny a zdraví člověka
pěstování vybraných druhů léčivek
alergie, pobyt venku
jedovaté rostliny

cibulové květiny, letničky
okrasné keře – exteriér školy
péče o travnaté plochy
druhy ovocných rostlin, způsob pěstování

pěstování jahod, zpracování, uskladnění

EV – vzduch,
kyslík, znečišťování
ovzduší
EGS – globální
oteplování Země

půda a její zpracování, zálivka a přihnojování, kompostér EV – půda a její
ochrana
podmínky pro pěstování rostlin, výživa rostlin
pěstování zeleniny – setí, sadba, zalévání, kypření, pletí, P – zelenina a
přetrhávání
zdraví
P – botanika poznávání rostlin
předpěstovávání sadby v kelímcích, truhlících

Pěstitelské práce, chovatelství

Učivo ŠVP
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ovládat jednoduché pracovní
postupy při základních
činnostech v domácnosti

orientovat se v návodech a
obsluze běžných spotřebičů
používaných v domácnosti

Výstup RVP

Pracovní výchova 8. ročník
žák dle svých možností

správně zachází s pomůckami, nástroji a nářadím,
provádí základní údržbu, udržuje je v pořádku
procvičuje první pomoc při úrazu elektrickým proudem,
popáleninách, přivolání pomoci
u prováděných činností ovládá efektivní a bezpečné
pracovní postupy
podle charakteru prováděných činností používá ochranné
prostředky (rukavice, zástěry…)

myje, utírá a uklízí nádobí, uklízí kuchyň
myje a udržuje nábytek, utírá prach
zametá, vytírá podlahu
vysává koberce, čistí čalounění
třídí, pere, suší prádlo, používá aviváž, škrobí
žehlí různé druhy textilií
vynáší odpadky, třídí odpad
uklízí WC, koupelnu
orientuje se v současné nabídce čisticích a mycích
prostředků používaných ve škole, v domácnosti
posuzuje jejich vhodnost pro danou činnost, finanční
náročnost, šetrnost k životnímu prostředí
pracuje podle pokynů učitele i návodů, orientuje se
v instrukcích na obalech a příbalových letácích, dodržuje
pracovní postupy
dbá na bezpečné zacházení s prostředky pro úklid a
údržbu
procvičuje první pomoc při zasažení chemikálií
při prováděných činnostech bezpečně a hospodárně
používá elektrické spotřebiče
orientuje se v návodech k obsluze běžných spotřebičů

v rozhovorech se spolužáky, při návštěvách jejich
domácností, při péči o přinesená malá zvířata porovnává
své znalosti o chovu domácích zvířat, zásadách jejich
ošetřování a krmení
seznámí se s chovem skotu, významem pro výrobu masa
a mléka, s pracovními možnostmi v kravíně, na pastvině
při kontaktu se zvířaty dodržuje hygienická a
bezpečnostní pravidla
nacvičuje první pomoc při úrazu způsobeném zvířetem,
jedovatou rostlinou

Výstup ŠVP

OSV – rozvoj
praktických
dovedností,
sebevědomí

OSV – rozvoj
zájmů, pracovních
dovedností,
kreativity

PT, MPV

ochranné prostředky
význam údržby domácnosti

pracovní postupy

VDO – osobní
zodpovědnost za
své zdraví,
respektování a

MDV – kritický
přístup k reklamám
- nákupy
Čj – práce s textem
pokyny učitele, návody, informace na výrobcích,
VDO – osobní
pracovní postupy
zodpovědnost za
bezpečnost při styku s čisticími prostředky, ochrana
své zdraví,
pokožky, očí, oděvu
respektování a
první pomoc, při zasažení chemikálií (poleptání, popálení dodržování pravidel
pokožky, vdechnutí par, zasažení oka…)
elektrospotřebiče – vysavač, vysoušeč vlasů, pračka,
F–
sušička, žehlička, mikrovlnná trouba, elektrický sporák, elektrospotřebiče
lednička, mraznička, šlehač, mixer, toustovač,
Čj – rozvoj slovní
topinkovač, sušička ovoce, jogurtovač,…
zásoby
pomůcky, nástroje, nářadí, údržba a ochrana
OSV – dodržování
norem a předpisů
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru
P, F – první pomoc

údržba textilií
praní oděvů
bezpečně zachází z žehličkou
nakládání s odpady
údržba sociálního zařízení
prostředky pro praní, úklid a údržbu – nabídka
současných pracích, mycích a čisticích prostředků,
cenová dostupnost, dopad na ekologii

údržba a úklid domácnosti

Provoz a údržba domácnosti

chov domácích zvířat, podmínky chovu
návštěva domácností s chovem domácích zvířat
pozorování přinesených domácích zvířat, diskuse o
chovu
exkurze – chov skotu pro maso a mléko, pracovní
příležitosti
kontakt se zvířaty – hygiena a bezpečnost
hygiena a bezpečnost práce, první pomoc při úrazu
způsobeném zvířetem, jedovatou rostlinou

Učivo ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 8. ročník
žák dle svých možností

bezpečnost a hygiena provozu

první pomoc při nejčastějších úrazech v kuchyni –
pořezání, popálení, opaření, úraz el.proudem….
vybavení domácí lékárničky, návštěva lékárny
potraviny – skupiny potravin, nákup, ceny, druhy,
trvanlivost, ukládání potravin, uchovávání potravin

dbá na bezpečnost a hygienu provozu kuchyně

upevňuje poskytnutí první pomoci při běžných úrazech
v kuchyni
zná potřebné vybavení domácí lékárničky
odhaduje množství potřebných potravin pro přípravu
určeného jídla, jejich cenu
porovnává ceny, ověřuje data trvanlivosti
ukládá potraviny na krátkou dobu
připravuje potraviny na delší uchovávání – suší, mrazí
připraví jednoduché pohoštění (recept, seznam potravin a
rozpočet, nákup, příprava pokrmu, úklid kuchyně,
prostření a výzdoba, obsluha, chování u stolu)

příprava chlebíčků, zeleninových a ovocných salátů,
pohárů, ovocných a zmrzlinových krémů, moučníků

udržování pořádku a čistoty

kuchyně – základní vybavení - sporák, trouba, další
elektrospotřebiče, moderní technika v domácnosti,
kuchyňské náčiní

Příprava pokrmů

energie, voda
návrhy na šetření vodou a energiemi

návštěva pošty, spořitelny, banky
platby bezhotovostní – šeky, platební karty, bankomat,
platby z účtu, sporožiro, inkasní platby……

osobní hygiena, kosmetika obličeje, rukou, nohou
oblečení do školy, na sport, pracovní oblečení, péče o ně
hygiena v době dospívání, menstruace, pohlavní hygiena,
prevence pohlavních chorob
antikoncepce
finance a provoz domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje,
úspory, půjčky
výdaje rodiny – týdenní, měsíční, roční, v budoucnosti
příjmy – mzda, podnikání, sociální dávky, dary, půjčky
platby – hotovostní, bankovky, mince, nákupy

Učivo ŠVP

používá základní kuchyňské vybavení
pro jednotlivé činnosti volí vhodné pomůcky a nástroje
cvičné kuchyně
bezpečně obsluhuje spotřebiče
při všech činnostech udržuje pořádek a čistotu

uvědomuje si nezbytnost udržování čistoty a pořádku
z hlediska hygieny, zdraví, kultury bydlení,
vlastního pocitu, seberealizace, významu pro rodinu
dbá na osobní hygienu, čistotu a vhodnost oblékání podle
počasí a účelu, používá základní hygienické prostředky
uvědomuje si význam hygieny pro prevenci infekčních a
pohlavních chorob
zná antikoncepční prostředky
ví, z čeho se skládá rozpočet domácnosti, odlišuje příjmy
a výdaje
plánuje základní výdaje, úspory
uvědomuje si potřebu pravidelných příjmů
zvládne samostatně nákup – seznam, rozpočet,výběr
zboží, platba, kontrola výdajů
zkouší vyplnit správně šek, složenku
seznamuje se s bezhotovostními platbami, porovnává
způsob plateb za nájem, energie a další poplatky ve své
rodině, ve škole
zjišťuje, kolik prostředků za energie vydává doma, ve
škole
uplatňuje návrhy na šetření energiemi, vodou

Výstup ŠVP

PT, MPV

P, VkZ – první
pomoc

OSV – osobní
rozvoj a
sebepoznání

Ch, F – voda,
energie
F – elektroměr,
platby

Projekt – Platby
v domácnosti

OSV – samostatnost
Ov – styk s úřady

VkZ – pohlavní
nemoci,
antikoncepce

P,VkZ – hygiena

dodržování předpisů
a norem
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znát pracovní činnosti
vybraných profesí a mít
přehled o učebních oborech a
středních školách

připravit pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami
zdravé výživy

Výstup RVP

Pracovní výchova 8. ročník
žák dle svých možností

pochopí a vyjádří, v čem spočívá pracovní náplň různých
povolání
pojmenuje pracoviště (rodičů, příbuzných, známých…),
charakterizuje druhy činností, které se zde provádějí
rozebírá v diskusi se spolužáky požadavky, jejichž
splnění je předpokladem pro uváděné profese
orientuje se v učebních oborech OU a SOU
začíná si ujasňovat své představy o profesní budoucnosti
dle možností školy se účastní exkurzí u zaměstnavatelů
učí se posuzovat své možnosti při výběru profesní
přípravy a povolání
využívá poznatků z exkurze a besedy na úřadu práce
seznamuje se s problematikou nezaměstnanosti

při přípravě pokrmů a nápojů používá základní postupy
podle pokynů učitele, návodů, receptur
vyhledává v kuchařské knize zásady při vaření dietních
jídel při onemocnění (cukrovka, žaludek, bezlepková
dieta…..)
při přípravě pokrmů i stravování doma a ve škole se
uplatňuje zásady zdravé výživy
nezapomíná na dodržování pitného režimu
prostře stůl ke snídani, obědu, večeři, k pohoštění,
prostírání doplní jednoduchou ozdobou (předměty,
květiny)
zvládne obsluhu u stolu
procvičuje společenské chování při stolování při
slavnostních příležitostech (vánoce, narozeniny,
návštěvy..)

připraví jednoduché jídlo na oběd nebo večeři (např.
polévku, maso, přílohu,omáčku, zásmažku, salát, mléčný
pokrm)
upeče jednoduchý moučník, vánoční cukroví, perníky
připraví jednoduché krajové jídlo nebo jídlo cizí kuchyně
připraví mléčnou směs, kaši,polévku, čaj pro výživu
kojence a batolete
osvojuje si základy výživy kojenců a batolat, nemocného
dítěte od běžné stravy, výživy v těhotenství

Výstup ŠVP

VkZ – péče o dítě,
nemoc, těhotenství

EGS, MKV –
stravovací návyky a
zvyklosti ostatních
národů

PT, MPV

nabídka učebních oborů na OU, SOU, přehledy, internet
volba profesní orientace – základní principy, osobní
zájmy, cíle
tělesný stav a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
schopnosti, vlivy na volbu profesionální orientace
práce s profesními informacemi, využívání poradenských
služeb

trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, charakter a
druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační,
zdravotní, osobnostní

Svět práce

I – práce
s informacemi
Ov – volba
povolání, úřad
práce,
nezaměstnanost

orientace v hotových výrobcích dětské výživy
výživa v době nemoci, podávání léků, péče o nemocné
životospráva v době těhotenství
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů – pokyny, Čj – práce s textem
návody, receptury
kuchařské knihy
diety při nemocech
VkZ, P – nemoci,
dietní strava
zásady zdravé výživy
VKZ – zdravý
způsob života,
pitný režim
zdraví
úprava stolu a stolování – prostírání, obsluha, chování u MKV –
stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a
multikulturní
květiny na stole
rozdíly, tradice
OSV – kultura
stolování

základní způsoby tepelné úpravy – vaření, smažení,
dušení, pečení (polévky, bramborové a mléčné pokrmy,
maso, zelenina, těstoviny)
moučníky, cukroví
příprava krajových jídel, cizí kuchyně
příprava pokrmů pro kojence, batolete

Učivo ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 9. ročník
žák dle svých možností

uplatňuje poznatky o vlastnostech plastů a získává
zkušenosti a dovednosti při řezání, pilování, stříhání,
broušení, leštění, lepení, tvarování a spojování teplem
při praktických činnostech poznává vlastnosti skla

při praktických činnostech poznává vlastnosti plastů

uplatňuje poznatky o vlastnostech dřeva a získává
zkušenosti a dovednosti při měření, orýsování,upínání,
řezání, opracování rašplí, pilníkem, brusným papírem,
vrtání nebozezem, ruční vrtačkou, spojování hřebíky,
dlabání, hoblování, spojování lepením, vruty,
plátováním, čepováním, kolíkováním
provádí povrchovou úpravu transparentními nátěry,
tmelením, lakováním
pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

při praktických činnostech prohlubuje znalosti vlastností
dřeva, jeho struktury a tvrdosti

při opracovávání drátu, plechu, pásového materiálu
poznává vlastnosti kovů
uplatňuje poznatky o vlastnostech kovů a získává
zkušenosti a dovednosti při orýsování, ohýbání, štípání,
pilování, stříhání, rovnání, probíjení, vrtání, nýtování,
spojování šrouby, sekání, tepání, pájení, tváření, ruční
řezání vnějšího a vnitřního závitu, úprava povrchu proti
korozi, měření posuvným měřítkem
pojmenovává nástroje a nářadí, provádí jejich výběr
podle požadované činnosti, bezpečně s nimi zachází,
udržuje je v pořádku

rozpoznává základní kovové materiály

Výstup ŠVP

sklo: tyčinky, tabule, střepy, odpad
ohýbání, řezání, zasklívání obrázků

nářadí a nástroje: skládací metr, úhelník, ztužidlo, pila
děrovka, lupenková a rámová pila, pilník, brusný papír,
pokosnice, nebozez, kolovrátek, vrtačka, vrták, kleště,
hřebík, hoblice, truhlářské kladivo, stěrka, dláto, vrut,
hoblík
plasty: lehčený polystyrén, PET láhve, PVC,
polyetylén, organické sklo, odpadové materiály, hadice,
bužírky……
vlastnosti plastů

povrchová úprava dřeva – nátěry, tmelení, lakování

dřeva měkká a tvrdá, struktura dřeva
pracovní postupy jednotlivých činností

F – jednoduché
stroje - nástroje,
šrouby, vruty

nářadí a nástroje: svěrák, kovadlina, měřidlo, úhelník,
rýsovací jehla, kleště, kladivo, důlčík, nůžky na plech,
pilník, drátěný kartáč, pilka na železo, posuvné měřidlo,
průbojník, pilka na kov, šroubovitý vrták, vrtačka,
přítažník, hlavičkář, sekáč, elektrické pájedlo
dřevo: řezivo (prkno, fošna, lať, hranol), deskové
materiály (laťovka, překližka, sololit, dřevotříska, dýha)

Ch – výroba skla

EV – třídění
odpadů, kontejnery
na plasty, sběr ve
škole, recyklace
Ch – plasty

OSV – osobnostní
rozvoj – kreativita,
sebepoznání a
sebepojetí
OSV – sociální
rozvoj – spolupráce,
vzájemná pomoc
OSV – morální
rozvoj – řešení
problémů,
rozhodovací
dovednosti

EV – zpracování
druhotných surovinsběr kovů,
využívání sběrného
dvora pro likvidaci
nebezpečných
odpadů
Ch – kovy

PT, MPV

kovy: litina, ocel, měď, hliník, zinek, cín, dural, mosaz,
bronz
vlastnosti kovů, zpracovávaný materiál – drát, plech,
pásovina
pracovní postupy jednotlivých činností

Práce s technickými materiály

Učivo ŠVP
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žák by měl

poskytnout první pomoc při
úrazu

organizovat svoji pracovní
činnost
dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci
i zásady bezpečnosti a ochrany
při práci s nástroji a nářadím

řešit jednoduché technické
úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů
a nářadí

Výstup RVP

Pracovní výchova 9. ročník
žák dle svých možností

v praktických činnostech vhodně využívá vlastností
jednotlivých materiálů

papír, kartón, korek, guma, přírodniny, suché plody,
modelovací hmoty, sklo, plasty, špejle, korálky, kůže,
koženka, textil, drátky, lepidla, barvy, laky……

Práce s ostatními materiály

MKV – kulturní
rozdíly, bohatost
zvyků a tradic

EGS – zneužívání
techniky,
terorismus, války,
problematika
odpadů
MKV – lidové
tradice

úloha techniky v životě člověka
zneužití techniky – terorismus, zbrojení, násilí, izolace
lidí nedostatkem komunikace…..
životní prostředí, nebezpečné odpady, odpadové
hospodářství
lidová tvorba, řemesla, zvyky, tradice
Valašské muzeum v přírodě, zvonička na Soláni,
Pustevny, dřevěný kostel Velké Karlovice, knihovna,
internet, výstavky místních organizací, vystoupení
souborů…….
lidové tradice jiných národů, národnostních menšin

orientuje se ve využívání moderní techniky
diskutuje možnosti zneužití techniky, pomoc člověku i
nebezpečí techniky pro jedince, společnost, planetu
zvažuje vliv techniky na životní prostředí

seznámí se s lidovou tvorbou a některými řemesly na
Valašsku
při přípravě svátků (např.Vánoce, Velikonoce) si
vyzkouší některé zvyky a tradice
při zhotovování výzdoby, přání nebo dárků uplatní
některé prvky z lidové tvorby, řemesel

P, Tv – první
pomoc

OSV – seberegulace

M – technické
výkresy, kótování

PT, MPV

první pomoc: ošetření poranění (krvácení – odřeniny,
pořezání, popáleniny, zlomeniny…), přivolání pomoci,
hlášení úrazů

organizace pracovní činnosti
hygiena a bezpečnost práce

technické výkresy, náčrty, kótování, měřítko

komplexní práce s materiály, nástroji a nářadím,
s technickou dokumentací
pracovní postupy, návody, jednoduché technické úkoly

Učivo ŠVP

poskytne první pomoc při úrazu, přivolá pomoc, hlásí i
drobné poranění

při práci s technickými materiály využívá jejich
rozdílných vlastností (kovy, plasty, dřevo, sklo),
vhodně vybírá materiál, nástroje a nářadí při řešení
jednoduchých technických úkolů
orientuje se v pracovních postupech a návodech
používá jednoduchou technickou dokumentaci (technické
náčrty, výkresy)
osvojí si základy technického zobrazování a čtení
technických výkresů
zhotovuje předměty denní potřeby, dárky, ozdobné
předměty
provádí drobné opravy a údržbu předmětů denní potřeby,
vybavení školy a pomůcek
organizuje si vlastní práci
dodržuje bezpečnostní a hygienické zásady při práci,
s materiálem, nástroji, nářadím i technickým zařízením

Výstup ŠVP
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žák by měl

poskytnout první pomoc při
drobném úrazu

dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce

Výstup RVP

Pracovní výchova 9. ročník
žák dle svých možností

volí vhodně materiál, odhadne spotřebu

háčkuje řetízek, krátký sloupek, dlouhý sloupek, háčkuje
do kruhu
nahazuje oka při začínání pletení, ukončí úplet, plete
hladce i obrace, přidává, ubírá oka
pletařské dovednosti využívá při zhotovování
jednoduchých oděvních doplňků (např. šála, čelenka,
kabelka, čepice, svetr, rukavice, ponožky dle
individuálních schopností)
při vyšívání používá několik ozdobných stehů
vyšívá jednoduchý vzor na dárek, výzdobu, oděvní nebo
bytový doplněk
vzorek si předkreslí, výrobek upraví praním, žehlením
při jednoduchých opravách prádla používá ruční stehy
navlékne gumu, přišije knoflík, poutko
zvládne postup při látání ponožek
zvládne přípravné práce před šitím na stroji
procvičuje rovné šití a entlování na šicím stroji, otáčení,
zapošití, začištění, žehlení
dodržuje pravidla bezpečnosti při práci s šicím strojem,
žehličkou
při zhotovování textilního výrobku pracuje ekonomicky
se střihem

bezpečně zachází s používanými nástroji a pomůckami
poskytne první pomoc při drobném úrazu

volí technologické postupy v souladu s druhem materiálu
pracuje s předlohou, vzorem, náčrtkem, nákresem,
návodem
správně volí a používá pracovní nástroje v souladu
s pracovním postupem a materiálem
dokončuje výrobek, pracovní činnost

Výstup ŠVP

práce se střihem – přiložení střihu, špendlení, obkreslení,
kličkování, stříhání, stehování, ekonomické stříhání,
užívání měřidel
materiál, odhad spotřeby

bezpečná práce s šicím strojem, žehličkou

vyšívání základních ručních stehů na kanavě – např.
křížkový steh, přední, zadní, řetízkový, obšívací,
smykovací, stonkový, perličkový, kličkovaní
předkreslení vzorů, konečná úprava výrobku
šití – ruční stehy (přední, zadní, obšívací, perličkový)
jednoduché opravy prádla, navlékání gumy, přišívání
knoflíku, spínátek, háčků, poutka, látání ponožek
základy šití na stroji – nasazení jehly, navlékání spodní a
horní nitě, šití s nití, entlování, otáčení, zapošití, začištění

Základní dovednosti ručních prací:
háčkování do kruhu s využitím řetízku, krátkých a
dlouhých sloupků
pletení – nahazování ok na začátku pletení, oka hladce a
obrace, přidávání, ubírání, ukončování úpletu střídání
barev, přízí různé kvality, aplikace, použití netradičních
materiálů

pracovní postupy: měření, stříhání, ohýbání, probíjení,
olepování, vlepování, ořezávání, řezání, sešívání,
spojování, modelování, odlévání, používání forem a
šablon, vyškrabávání vzorů, barvení, lakování, lisování,
propichování, navlékání, aplikace….
nástroje, pomůcky (nůžky, jehla, nitě, vlákna, šňůrky,
navlhčovač, šablony, děrovačka, sešívačka, lepící pistol,
nůž, šablony, špachtle, očka, podložky, rydla...)
hygiena a bezpečnost práce
první pomoc při drobném úrazu

Učivo ŠVP

M – měření,
jednotky délky,
převody
F – měřidla

OSV – rozvoj
osobních vlastností,
trpělivost, pečlivost,
dokončování práce

OSV – osobní
rozvoj, cvičení
pružnosti nápadů,
originality,
kreativity

PT, MPV
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dodržovat zásady bezpečnosti a
hygieny práce a bezpečnostní
předpisy, poskytnout první
pomoc při úrazu

provádět údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení

Výstup RVP

Pracovní výchova 9. ročník
žák dle svých možností

při pěstování vybraných rostlin volí vhodné pracovní
postupy
pěstuje různé druhy zeleniny, pečuje o její růst, provádí
jednocení, sklizeň, zpracování, uskladnění
předpěstová sadbu (např. košťálová zelenina, rajčata….)
pěstuje a množí jahody, zpracovává a uskladňuje jejich
plody
pěstuje cibulové květiny, letničky ze semen
pečuje o okrasné dřeviny v okolí školy
pečuje o travnaté plochy okolo školy
seznamuje se s druhy ovocných rostlin, se způsoby jejich
pěstování a ošetřování

zpracuje půdu po podzimní sklizni i na jarní výsadbu
připravuje kompost, přihnojuje půdu
zná základní podmínky pro výživy rostlin

pracuje podle návodu, náčrtu, plánu
ovládá montáž a demontáž jednoduchých předmětů a
zařízení (jízdní kolo)
zvládne údržbu jednoduchých předmětů a zařízení (jízdní
kolo, školní pomůcky, zahradnické nářadí)
zvládne základy dopravní výchovy
najde závadu na jednoduchém elektrickém obvodu
(porušená izolace na přívodní šňůře, vadná žárovka,
vypínač…); ví, že s tímto spotřebičem nemůže pracovat,
závadu nahlásí
pod přímým dohledem učitele vymění pojistku, nahodí
jistič, vymění žárovku, zářivku
při montážních a demontážních pracích dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy
poskytne první pomoc při úrazu

provádí volbu materiálu, výběr nástrojů a pomůcek
osvojené technologické postupy uplatní při zhotovování
dárků, drobných předmětů denní potřeby, bytových a
oděvních doplňků, výzdobě třídy, školy, domácnosti
náměty hledá v časopisech, knihách, na internetu

Výstup ŠVP

cibulové květiny, letničky
okrasné keře – exteriér školy
péče o travnaté plochy
druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, škůdci

předpěstovávání sadby v kelímcích, truhlících
pěstování jahod, zpracování, uskladnění

půda a její zpracování, ochrany půdy a rostlin, zálivka a
přihnojování, kompostér
přírodní a umělá hnojiva
podmínky pro pěstování rostlin, výživa rostlin, škůdci
pěstování zeleniny – setí, sadba, zalévání, kypření, pletí,
přetrhávání

Pěstitelské práce, chovatelství

první pomoc při úrazu

hygiena a bezpečnost práce, bezpečnostní předpisy

práce podle návodu, náčrtu, plánu
práce s elektrotechnickými stavebnicemi
montážní a demontážní práce na jízdním kole
údržba jízdního kola, povinné vybavení pro provoz na
pozemních komunikacích
základy dopravní výchovy – značky, předpisy, dopravní
situace
výroba a rozvod elektrické energie, jednoduché
elektrické obvody, pojistky, jističe, žárovky, zářivky

Práce montážní a demontážní

komplexní práce s materiály, pomůckami a nástroji,
s návody, náčrty, vzory, předlohami a technologickými
postupy
časopisy, literatura, internet, práce s informacemi

Učivo ŠVP

OSV – rozvoj
sociálních
dovedností pro
spolupráci

P – zelenina a
zdraví
P – botanika poznávání rostlin

EV – půda a její
ochrana
Ch –hnojiva

F – výroba a rozvod
el. energie,
jednoduchý el.
obvod, žárovka,
zářivka, jistič, zkrat

I – vyhledávání
informací
MDV – informace
OSV – posilování
zájmů

PT, MPV
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poskytnou první pomoc při
úrazu způsobeném zvířaty a při
styku s jedovatou rostlinou

prokázat základní znalost
chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty

dodržovat technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce

Výstup RVP

Pracovní výchova 9. ročník

myje, utírá a uklízí nádobí, uklízí kuchyň
myje a udržuje nábytek, utírá prach
zametá, vytírá podlahu
vysává koberce, čistí čalounění
třídí, pere, suší prádlo, používá aviváž, škrobí
žehlí různé druhy textilií
vynáší odpadky, třídí odpad
uklízí WC, koupelnu
orientuje se v současné nabídce čisticích a mycích
prostředků používaných ve škole, v domácnosti
posuzuje jejich vhodnost pro danou činnost, finanční
náročnost, šetrnost k životnímu prostředí
pracuje podle pokynů učitele i návodů, orientuje se
v instrukcích na obalech a příbalových letácích, dodržuje
pracovní postupy

prohlubuje své znalosti o chovu domácích zvířat,
zásadách jejich ošetřování a krmení
při kontaktu se zvířaty dodržuje hygienická a
bezpečnostní pravidla
poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířetem,
jedovatou rostlinou

využívá pokojové květiny k výzdobě interiéru
vytvoří jednoduchou vazbu z živých nebo suchých
rostlin pro výzdobu školy nebo domácnosti
při práci na pozemku dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, technologickou kázeň

pokyny učitele, návody, informace na výrobcích,
pracovní postupy

údržba textilií
praní oděvů
bezpečně zachází z žehličkou
nakládání s odpady
údržba sociálního zařízení
prostředky pro praní, úklid a údržbu – nabídka
současných pracích, mycích a čisticích prostředků,
cenová dostupnost, dopad na ekologii

údržba a úklid domácnosti

Provoz a údržba domácnosti

první pomoc při úrazu způsobeném zvířetem, jedovatou
rostlinou

chov drobných, domácích zvířat, podmínky chovu
zásady krmení, ošetřování, veterinární vyšetření
kontakt se zvířaty, hygiena a bezpečnost

rozmnožování pokojových rostlin – dělením trsu,
listovými, stonkovými, vrcholovými řízky
výzdoba interiéru pokojovými rostlinami
jednoduchá vazba
aranžování
hygiena a bezpečnost práce, technologická kázeň

pokojové květiny – květináče, truhlíky, přesazování,
kypření, přihnojování

zalévá pokojové rostliny, odstraňuje odumřelé části
rostlin, omývá listy, přesazuje rostliny, kypří půdu,
přihnojuje
rozmnožuje pokojové rostliny

Učivo ŠVP
léčivé rostliny – rostliny a zdraví člověka
pěstování vybraných druhů léčivek
alergie, pobyt venku
jedovaté rostliny
volba nářadí, údržba nářadí

žák dle svých možností

pěstuje některé léčivé rostliny (např.šalvěj) a koření
sbírá (i v přírodě) a suší léčivé rostliny
zná zásady a postupy pro pobyt v přírodě při alergiích
nepodceňuje nebezpečí jedovatých rostlin
používá vhodné pracovní nářadí, provádí jejich údržbu

Výstup ŠVP

Ch – prací, čisticí a
mycí prostředky
- l. pomoc při
zasažení kyselinou,
hydroxidem
Čj – práce s textem
VDO – osobní

OSV – rozvoj
praktických
dovedností,
sebevědomí

OSV –
seberealizace,
rozvoj zájmů,
pracovních
předpokladů

Ch – fotosyntéza,
výroba kyslíku,
znečišťování
ovzduší

EV – ekologické
zemědělství
Ch – voda, vzduch

Ch – léčiva,
nebezpečné látky

PT, MPV
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provádět jednoduché operace
platebního styku

poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickým proudem
nebo chemikálií
dodržovat základní hygienická
a bezpečnostní pravidla a
předpisy

správně zacházet s pomůckami,
nástroji, nářadím a zařízením,
provádět drobnou domácí
údržbu

Výstup RVP

Pracovní výchova 9. ročník
žák dle svých možností

u prováděných činností ovládá efektivní a bezpečné
pracovní postupy, bezpečnostní pravidla a předpisy
podle charakteru prováděných činností používá ochranné
prostředky (rukavice, zástěry…)
uvědomuje si nezbytnost udržování čistoty a pořádku
z hlediska hygieny, zdraví, kultury bydlení,
vlastního pocitu, seberealizace, významu pro rodinu
dbá na osobní hygienu, čistotu a vhodnost oblékání podle
počasí a účelu, používá základní hygienické prostředky
uvědomuje si význam hygieny pro prevenci infekčních a
pohlavních chorob
zná antikoncepční prostředky
ví, z čeho se skládá rozpočet domácnosti, odlišuje příjmy
a výdaje
plánuje základní výdaje, úspory
uvědomuje si potřebu pravidelných příjmů
zvládne samostatně nákup –seznam, rozpočet,výběr
zboží, platba, kontrola výdajů
vyplní správně šek, složenku, provede platbu
seznamuje se s bezhotovostními platbami, porovnává
způsob plateb za nájem, energie a další poplatky ve své
rodině, ve škole
zjišťuje, kolik prostředků za energie vydává doma, ve
škole
uplatňuje návrhy na šetření energiemi, vodou

správně zachází s pomůckami, nástroji a nářadím,
provádí základní údržbu, udržuje je v pořádku
provádí drobnou domácí údržbu
procvičuje první pomoc při úrazu elektrickým proudem,
chemikálií, popáleninách, přivolání pomoci

při prováděných činnostech bezpečně a hospodárně
používá elektrické spotřebiče
orientuje se v návodech k obsluze běžných spotřebičů

dbá na bezpečné zacházení s prostředky pro úklid a
údržbu
procvičuje první pomoc při zasažení chemikálií

Výstup ŠVP

návrhy na šetření vodou a energiemi

energie, voda

návštěva pošty, spořitelny, banky
platby bezhotovostní – šeky, platební karty, bankomat,
platby z účtu, sporožiro, inkasní platby……

Ch, F – voda,
energie
F – elektroměr,
platby

Čj – složenka na
peníze

OSV – samostatnost
Ov – styk s úřady

VkZ – pohlavní
nemoci,
antikoncepce
MDV-kritický
přístup k reklamámpůjčky, nákupy

P,VkZ – hygiena

osobní hygiena, kosmetika obličeje, rukou, nohou
oblečení do školy, na sport, pracovní oblečení, péče o ně
hygiena v době dospívání, menstruace, pohlavní hygiena,
prevence pohlavních chorob
antikoncepce
finance a provoz domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje,
úspory, půjčky
výdaje rodiny – týdenní, měsíční, roční, v budoucnosti
příjmy – mzda, podnikání, sociální dávky, dary, půjčky
platby – hotovostní, bankovky, mince, nákupy

ochranné prostředky
význam údržby domácnosti

VDO – osobní
zodpovědnost za
své zdraví,
respektování a
dodržování předpisů
a norem

P, F – první pomoc

zodpovědnost za
své zdraví,
respektování a
dodržování pravidel
F–
elektrospotřebiče
Čj – rozvoj slovní
zásoby
OSV – dodržování
norem a předpisů

PT, MPV

pracovní postupy, hygienická a bezpečnostní pravidla

nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru

bezpečnost při styku s čisticími prostředky, ochrana
pokožky, očí, oděvu
první pomoc, při zasažení chemikálií (poleptání, popálení
pokožky, vdechnutí par, zasažení oka…)
elektrospotřebiče – vysavač, vysoušeč vlasů, pračka,
sušička, žehlička, mikrovlnná trouba, elektrický sporák,
lednička, mraznička, ,šlehač, mixer, toustovač,
topinkovač, sušička ovoce, jogurtovač,…
pomůcky, nástroje, nářadí, údržba a ochrana

Učivo ŠVP
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poskytnout první pomoc při
úrazech v kuchyni

dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce

Výstup RVP

Pracovní výchova 9. ročník

základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů – pokyny, Čj – práce s textem
návody, receptury
kuchařské knihy
diety při nemocech
VkZ, P – nemoci,
dietní strava

VKZ – péče o dítě,
nemoc, těhotenství

při přípravě pokrmů a nápojů používá základní postupy
podle pokynů učitele, návodů, receptur
vyhledává v kuchařské knize zásady při vaření dietních
jídel při onemocnění (cukrovka, žaludek, bezlepková
dieta…..)

EGS, MKV –
stravovací návyky a
zvyklosti ostatních
národů

základní způsoby tepelné úpravy – vaření, smažení,
dušení, pečení (polévky, bramborové a mléčné pokrmy,
maso, zelenina, těstoviny, zásmažka, zavářky)
moučníky, cukroví
příprava krajových jídel, cizí kuchyně
příprava pokrmů pro kojence, batolete
orientace v hotových výrobcích dětské výživy
výživa v době nemoci, podávání léků, péče o nemocné
životospráva v době těhotenství

příprava chlebíčků, zeleninových a ovocných salátů,
pohárů, ovocných a zmrzlinových krémů, moučníků

Ch – tuky, cukry,
bílkoviny, vitamíny

VDO – osobní
zodpovědnost za
své zdraví,
respektování a
dodržování předpisů
a norem
P, VkZ – první
pomoc

OSV – osobní
rozvoj a
sebepoznání

PT, MPV

připraví jednoduché pohoštění (recept, seznam potravin a
rozpočet, nákup, příprava pokrmu, úklid kuchyně,
prostření a výzdoba, obsluha, chování u stolu)
připraví jednoduché jídlo na oběd nebo večeři (např.
polévku, maso, přílohu,omáčku, zásmažku, zavářku,
salát, mléčný pokrm)
upeče jednoduchý moučník, vánoční cukroví, perníky
připraví jednoduché krajové jídlo nebo jídlo cizí kuchyně
připraví mléčnou směs, kaši,polévku, čaj pro výživu
kojence a batolete
osvojuje si základy výživy kojenců a batolat a
nemocného dítěte od běžné stravy, výživy v těhotenství

uchovávání potravin

první pomoc při nejčastějších úrazech v kuchyni –
pořezání, popálení, opaření, úraz el. proudem….
vybavení domácí lékárničky, návštěva lékárny
potraviny – skupiny potravin, nákup, ceny, druhy,
trvanlivost, obsah tuků, cukrů, energie, bílkovin,
vitamínů a minerálních látek
ukládání potravin

bezpečnost a hygiena provozu

dbá na bezpečnost a hygienu provozu kuchyně

poskytne první pomoci při běžných úrazech
v kuchyni
zná potřebné vybavení domácí lékárničky
propočítá množství potřebných potravin pro přípravu
určeného jídla, jejich cenu
porovnává ceny, ověřuje data trvanlivosti
ukládá potraviny na krátkou dobu
připravuje potraviny na delší uchovávání – suší, mrazí,
konzervuje ovoce a zeleninu

udržování pořádku a čistoty

při všech činnostech udržuje pořádek a čistotu

Příprava pokrmů

Učivo ŠVP

kuchyně – základní vybavení - sporák, trouba, další
elektrospotřebiče, moderní technika v domácnosti,
kuchyňské náčiní

žák dle svých možností

používá základní kuchyňské vybavení
pro jednotlivé činnosti volí vhodné pomůcky a nástroje
cvičné kuchyně
bezpečně obsluhuje spotřebiče

Výstup ŠVP
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být seznámen s možnostmi
využití poradenské pomoci
v případě neúspěšného hledání
zaměstnání

být seznámen s právy a
povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů
prokázat v modelových
situacích prezentaci své osoby
při ucházení o zaměstnání

využít profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného dalšího vzdělávání

posoudit své možnosti v oblasti
profesní případně pracovní
orientace s přihlédnutím
k potřebám běžného života

dodržovat základní principy
stolování a obsluhy u stolu

Výstup RVP

Pracovní výchova 9. ročník
žák dle svých možností

seznamuje se se způsoby hledání zaměstnání
v modelové situaci si vyzkouší prezentaci své osoby při
pohovoru u zaměstnavatele
získává představu o drobném a soukromém podnikání
dle možnosti navštíví soukromou firmu
získává formace, kam se obrátit, pokud nenajde
zaměstnání

reálně posuzuje své možnosti při výběru učebního oboru,
povolání, pracovní činnosti
zvažuje své rozhodnutí vzhledem k potřebám běžného
života, svým zájmům, dispozicím, tělesnému a
zdravotnímu stavu
využívá poradenských služeb PPP, SPC, koordinátora
úřadu práce, možnosti testů pro výběr povolání
konzultuje své představy s výchovným poradce, učiteli,
rodiči
pracuje s katalogy škol, informačními letáky,
informacemi na internetu
navštíví některá OU a SOU při exkurzích, Dnech
otevřených škol
účastní se burzy škol
seznámí se s právy a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů

nezapomíná na dodržování pitného režimu
připraví stolování při slavnostní příležitosti – prostření,
výzdoba, úklid, příprava jídla
zvládne při této příležitosti obsluhu u stolu i společenské
chování

při přípravě pokrmů i stravování doma a ve škole
uplatňuje zásady zdravé výživy
seznamuje se se zásadami alternativního stravování

Výstup ŠVP

úřad práce, problematika nezaměstnanosti

úřad práce, inzerce, internet, osobní kontakty
vlastní prezentace, řízený rozhovor, portfolio, životopis
podnikávání-nejčastější formy, drobné a soukromé
podnikání

práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru,
zaměstnání, beseda na ÚP

poradenské služby
profesní informace
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů,
další vzdělávání

volba profesní orientace, základní principy, osobní
zájmy, cíle, vlastnosti, schopnosti, zdravotní a tělesný
stav

Svět práce

alternativní stravování a jeho zásady – makrobiotika,
vegetariánství….
pitný režim
úprava stolu a stolování – prostírání, obsluha, chování u
stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a
květiny na stole

zásady zdravé výživy

Učivo ŠVP

Ov – zaměstnání,
práva a povinnosti
VDO – právní řád
Čj – životopis
VDO – osobní
zodpovědnost

I – zdroje informací,
práce s informací
Dny otevřených
dveří, burzy škol

OSV – osobní
vlastnosti, zájmy a
sebehodnocení

VkZ – zdravý
způsob života,
zdraví
Ch – vyvážená
výživa
Projekt – Slavnostní
příležitost

PT, MPV

5.10 Průřezová témata
5.10.1 Projekty 1. stupeň

MĚSTO MÝCH SNŮ
Charakteristika projektu
Projekt lze charakterizovat jako didaktickou hru, která využívá záliby dětí hrát si na
dospělé, vžívat se do jejich rolí a napodobovat je. V této hře děti představují „obecní
zastupitelstvo“ města, ve kterém nechtějí obyvatelé bydlet, protože v něm nic není po ruce a
je tmavé a nehezké. Zastupitelstvo má za úkol postavit nové město, které by vyhovovalo
všem. Děti mají za úkol naplánovat, jaké budovy a objekty ve městě budou, komu budou
sloužit a na které skupiny lidí a jejich specifické potřeby se nesmí zapomenout.
Základní principy demokracie si děti osvojují při plánování města, které by bylo
opravdu pro všechny: uvědomují si rozdílné potřeby menšin a jednotlivců ve společnosti a
nutnost při rozhodování na ně na všechny brát ohledy a zároveň vyhovět většině. Principy
demokracie zažívají také v průběhu hraní samotného, kdy se jednotlivé kroky hry odvíjí od
výsledků třídního hlasování – které budovy se postaví, který návrh se bude realizovat…
K získání prvních nápadů a představ poslouží motivační vycházka po obci (městské
čtvrti), během které s dětmi vedeme řízený rozhovor. Pak si děti volí starostu a dva
pomocníky, aby se mohlo začít plánovat město.
V další části projektu děti rozvrhnou, kde bude která budova stát, nakonec si model
města společně postaví. Projekt děti směřuje k řešení série problémů, v jehož průběhu si žáci
uvědomí nezbytnost dodržování základních demokratických pravidel. Po celou dobu práce na
projektu se musí domlouvat, dělat kompromisy, argumentovat, hledat nové nápady a
obhajovat je, docházet ke společným závěrům.
Důležitá informace, se kterou musí děti pracovat, je počet veřejných staveb, které smí
vystavět (30-40). Při schvalování staveb tak budou děti muset některé přitažlivé oželet, aby
mohly postavit jiné, důležitější pro většinu (fotbalové hřiště x mateřská školka...).
Pokud jsou děti méně zručné a jen obtížně by tvořily celý model, pozměníme zadání:
děti budou např. vyrábět pouze ty objekty, které postrádají v místě svého bydliště atp.
Protože se děti ve skupinách musí dohodnout, aby došly ke společnému závěru, jsou
hlučnější, dostávají se do konfliktů. Učitel zasahuje jen v nutných případech, a to jako citlivý
korektor chování žáků, ne jako rozhodčí mezi návrhy.
Na závěr si učitel popovídá s dětmi o kmenové škole. Řízeným rozhovorem se zeptá
na vztahy a atmosféru, která ve škole panuje, zeptá se na způsob uplatňování demokratických
principů a hodnot v každodenním životě školy. Popovídají si o tom, co pro žáky znamená řád
školy, kdo ho musí dodržovat a kde ho najde. Promluví si také o spolupráci školy se
správními orgány a institucemi v obci.
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Výchova demokratického občana

Realizované
tématické okruhy

Občan, občanská společnost a stát
− občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost
je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat
se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod,
práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti;
základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo,
spravedlnost); principy a soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt
k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a
zdroje konfliktů)
Formy participace občanů v politickém životě
− volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a
komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy státu;
společenské organizace a hnutí
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
− demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie;
základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon,
právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona země;
demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve
společnosti
Občanská společnost a škola
− škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství;
demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby
uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy;
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci

Začlenění
projektu

5. ročník

Časové nároky

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
− vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování
společnosti nebo školy
− umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní
odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
− rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a
prezentační schopnosti a dovednosti
− prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého
posuzování
− umožňuje žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a
navrhovat společná řešení
− podněcuje žáky k vyjadřování názorů a postojů, vedeme žáky ke
konstruktivnímu dialogu
V oblasti postojů a hodnot projekt
− vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě
− rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
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− učí se sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti
− přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita,
tolerance a odpovědnost
− motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším
− vede k respektování, kulturních, etnických a jiných odlišností
− vede žáky k zaujímání vlastního postoje a k případnému vymanění se
většinovému názoru
Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
Kompetence k učení
• žák vyhledává a třídí informace a využívá je v praktických činnostech
• samostatně pozoruje a experimentuje
• získané výsledky porovnává, hodnotí a poznává vlastní možnosti a
schopnosti
Kompetence k řešení problém
• vnímá problémové situace ve škole i mimo ni
• rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o způsobu řešení problému
• hledá různé varianty řešení, podporujeme práci ve skupinách
• snaží se o spoluúčast všech při rozhodování o postupech a řešení
Kompetence komunikativní
• vyjadřuje své myšlenky a názory
• řadí myšlenky a názory do logického sledu
• naslouchá druhým, zapojuje se do diskuse
• žák se vede ke kladnému a správnému formulování otázek
Kompetence sociální a personální
• účinně spolupracuje ve skupině
• podílí se na vytváření pravidel a respektuje je
• přijímá svou roli při pracovní činnosti
• jedná ohleduplně, chápe potřebu spolupracovat
• učí se nabídnout pomoc a požádat o pomoc
• posiluje si sebeúctu a základní právní povědomí
Kompetence občanské
• respektuje přesvědčení druhých lidí
• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
• zodpovědně se rozhoduje podle dané situace
• uplatňováním některých demokratických principů v životě školy si vytváří
základní povědomí o základních právech a povinnostech občana
demokratické společnosti
Kompetence pracovní
• bezpečně používá pomůcky
• dodržuje dohodnutá pravidla
• vede se k pozitivnímu vztahu k vlastní práci, k práci druhých a
k sebehodnocení

Formy vyučování

− frontální a individuální práce
− práce ve skupině
− vycházka
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Metody

− metoda projektu
− řízený rozhovor
− diskuse ad.

Informační
zdroje

− vlastní pozorování na vycházce
− zkušenosti dětí
− obrázky

Pomůcky a
potřeby

krabičky různé velikosti, pracovní listy a předtištěné materiály, papír, pastelky,
plastelína, lepidlo, nůžky, drobné hračky podle možností a nápadů, mapa města

Výsledný
produkt projektu

model města

Evaluace

− řízená diskuse nad výsledkem projektu (model města)
− sebehodnocení žáky samotnými
− slovní hodnocení jednotlivých žáků a skupin vyučujícím (pochvala, rada,
motivace do další práce)
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MOJE RODINA A RODINY MÝCH KAMARÁDŮ
Charakteristika projektu
Projekt je postaven jako jednoduchá hra s vystřihovánkami, během níž v dětech
vytváříme žádoucí postoje ve vnímání odlišností a podobností mezi lidmi a skupinami lidí.
Projekt vychází z prostředí dětem důvěrně známého – z jejich vlastní rodiny. Děti se
soustředí na nejbližší osoby, na mámu a tátu. Vytvářejí si z vystřihovánek ,,svou mámu“ a
,,svého tátu“. Vybírají různé druhy oblečení a doplňků podle toho, zda se k jejich rodičům
hodí. Uvědomují si, jak rodiče vypadají a jací jsou. Potom přiřazují k rodičům obrázky
s činnostmi a touto formou zjišťují, co o svých rodičích vědí (povolání, zájmy, co dělají rádi a
co ne). Hotové postavičky využijí k přehrání scének z domácího prostředí.
Navržené náměty vedou přirozeně děti k pochopení nezbytnosti tolerance a empatie ve
vzájemných vztazích, lépe si uvědomí společné rysy všech lidí a zároveň jedinečnost člověka.
V další části projektu si děti hrají ,,s mámami“, z různých etnických a národnostních skupin.
Využíváme osobních zkušeností dětí s lidmi různé barvy pleti a různé národnosti. Děti si
prohlížejí a porovnávají obrázky jiných etnických skupin zachycených v jejich tradičním
prostředí i v multikulturním soužití města. Chápou, že vypadají jinak, ale žijí s námi, mají
podobná povolání, děti chodí do stejných škol, učí se stejné věci…
Důležité je, aby se děti učily tolerovat nejen jinou rasu, jiné etnikum a jinou kulturu,
ale aby integraci vnímaly jako obohacování vlastní kultury (jiné tradice, pohádky, hry,
písničky, jídla…).
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Moje rodina a rodiny mých kamarádů
Průřezové témata

Multikulturní výchova

Realizované
tématické okruhy

Kulturní rozdíly
– jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako
součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování
zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících
v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice
a v Evropě
Lidské vztahy
– právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez
ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační
příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur,
ale i konflikty vyplývající z jejích rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy
(příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných,
vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování
(základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro
harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění se vžít do role
druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
Etnický původ
– rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o
různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské
společnosti; různé způsoby života, odlišné vnímání světa a myšlení; projevy
rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
Multikulturalita
– multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy
jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam
užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání a celoživotního vzdělávání
Princip sociálního smíru a solidarity
– odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a
předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní
společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření
společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv,
základní dokumenty

Začlenění
projektu

4. ročník

Časové nároky

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
– poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních
skupinách žijících v české a evropské společnosti
– rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat
interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých
– učí žáka komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných
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sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých,
chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti jiných
– učí se přijmout druhého jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že
všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není
nadřazená jiné
– rozvíjí schopnosti poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních a
etnických skupin
V oblasti postojů a hodnot projekt
– napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat
vlastní sociokulturní zázemí
– stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je
vnímat odlišnosti jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
– pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance, a respektu k odlišným
sociokulturním skupinám, reflektovat jejich zázemí a uznávat je
Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• žák třídí informace a na základě jejich pochopení je využívá v procesu
učení, tvůrčích schopnostech a praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
• vnímá problémové situace ve škole i mimo ni
• rozpoznává a chápe problém, přemýšlí o jeho řešení
Kompetence komunikativní
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
• snaží se o výstižné vyjadřování
• naslouchá druhým
• učí se obhajovat svůj názor
Kompetence sociální a personální
• spolupracuje ve dvojici a skupině
• respektuje pravidla
• jedná ohleduplně
• učí se nabídnout a požádat o pomoc
Kompetence občanské
• učí se respektovat názory druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot
• učí se chápat principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy
Kompetence pracovní
• bezpečně používá pomůcky
• dodržuje dohodnutá pravidla
• vede se k pozitivnímu vztahu k vlastní práci, k práci druhých a
k sebehodnocení

Formy vyučování

– frontální a individuální práce
– práce ve skupině

Metody

–
–
–
–

metoda projektu
řízený rozhovor
diskuse
vypravování
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– dramatizace atd.
Informační
zdroje

– zkušenosti dětí
– obrázky, učebnice

Pomůcky a
potřeby

vystřihovánky, papíry, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky atd.

Výsledný
produkt projektu

výstavka portrétů rodičů

Evaluace

–
–
–
–

beseda
porovnání a hodnocení výsledků práce, formulace závěrů
sebehodnocení žáků
slovní hodnocení jednotlivých žáků učitelem (pochvala, rada, motivace pro
další činnost)
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NÁŠ ŠKOLNÍ VÝLET
Charakteristika projektu
Děti vytváří informační plakát Náš školní výlet. První číslo bude věnováno poznatkům
a zážitkům z výletu. Před výletem shánějí potřebné informace o objektu školního výletu, do
něhož se vypravují, také prohlížejí a zkoumají různé časopisy (řízený rozhovor, diskuse). Na
základě toho co zjistili, si rozdělí úkoly pro skupiny (která bude tvořit jaký příspěvek).
Diskutují o tom, jak budou získávat informace pro své příspěvky (dotazy na průvodce,
ošetřovatele, prohlídka s průvodcem, fotografování, zápisky, sběr propagačních tiskovin…).
Po výletu si skupiny utřídí informace a před vlastní prací na plakátu si rozdělí úkoly
podle profesí. Děti spolupracují nejprve ve skupinách: redaktoři – ilustrátoři – korektoři a
tvoří stránky, které na plakát dodá každá skupina sama. Pak dokončují práce na plakátu
společně nebo ve skupinách podle profesí. Při této činnosti se děti učí intuitivně chápat hned
několik rovin mediálního sdělení.
Téma a periodizace informačního plakátu Náš školní výlet – jedno číslo ročně, o
školním výletu – umožňuje dětem vytvářet sdělení o něčem, co je pro ně příjemné. Tato
činnost jim umožňuje chápat, že referováním si zážitky připomínají, reflektují je a touto
činností se sami obohacují. Navíc tvoří plakát s cílem se také pobavit a potěšit. Dostávají se
jim tak přirozenou cestou zkušenosti sebeprezentace a sebeuplatnění.
Při přípravě na vlastní práci děti zkoumají časopisy, porovnávají je, hledají podobnosti
a rozdíly, „čtou“ informaci z obrázků, orientují se v grafickém členění textu, nadpisech.
Přirozeně si tak osvojují informace v textové i obrazové složce jako čtenáři a později i jako
tvůrci.
Při tvorbě individuálních příspěvků si uvědomují vztah mezi realitou a jejím obrazem
ve sdělení a získávají zkušenost o svém vlivu. Obraz mohou měnit, skutečnost ne.
Při společném psaní, kde mají svůj výlet vylíčit společně, jsou děti postaveny před
rozdíly v tom, jak chce kdo kterou událost prezentovat a intuitivně vnímají také příčiny těchto
rozdílů. Každé dítě chce podat trochu jiný obraz sebe sama pro své blízké, vnímají důležitost
sebeprezentace, její vliv na okolí.
Děti se tak přitažlivou cestou seznamují se specifickými profesemi – redaktor,
ilustrátor, korektor.
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Náš školní výlet
Průřezové téma

Mediální výchova

Realizované
tématické
okruhy

Tématické okruhy receptivních činností
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
− pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních prvků
ve sdělení od informativních a společensky významných, hledání rozdílu mezi
informativním, zábavním a reklamním sdělením, chápání podstaty mediálního sdělení,
objasňování jeho cílů a pravidel, snažit se identifikovat základní orientační prvky
v textu.
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
− učit se rozlišovat různé typy sdělení a jejich funkce, poznávat rozdíl mezi reklamou a
zprávou, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti – snažit se rozlišovat sdělení,
která odrážejí předsudky a představy od sdělení, vycházejících ze znalosti
problematiky a nezaujatého postoje.
Fungování a vliv médií ve společnosti
− organizace a postavení médií ve společnosti, faktory ovlivňující media, interpretace
vlivů působících na jejich chování, vliv médií na každodenní život, role médií
v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík
konverzačních témat, na postoje a chování, role médií v kulturním a politickém životě.
Tématické okruhy produktivních činností
Tvorba mediálního sdělení
− uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně
správných a komunikačně vhodných sdělení, tvorba mediálního sdělení pro informační
plakát, technologické možnosti a jejich omezení.

Začlenění
projektu

5. ročník

Časové nároky

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
− přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální
− komunikace
− učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného
času
− rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při stylizaci psaného textu
− přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci a v redakčním kolektivu
− přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu
V oblasti postojů a hodnot projekt
− vede k uvědomování si hodnoty vlastního života a odpovědností za jeho naplnění
(využívání volného času)
− napomáhá uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a
odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace

Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
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•

žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém
životě

Kompetence k řešení problémů
• vyhledává informace vhodné k řešení problému
• nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky
• využívá získaných vědomostí a dovedností k nalézání různých variant řešení
Kompetence komunikativní
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
• vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Kompetence sociální a personální
účinně spolupracuje ve skupině
přijímá pozitivně novou pracovní roli v týmu
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
umí nabídnout a přijmout pomoc
chápe potřebu efektivně spolupracovat

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
• uvědomuje si důležitost kvalitního životního prostředí
Kompetence pracovní
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
• dodržuje vymezená pravidla
• plní povinnosti
Formy
vyučování

− frontální a individuální práce
− práce ve dvojicích a skupině

Metody

−
−
−
−

řízený rozhovor
vypravování
dramatizace
diskuze

Informační
zdroje

−
−
−
−

časopisy pro mládež i dospělé
propagační tiskoviny
propagační a internetové stránky navštíveného objektu, internet
příslušná encyklopedie pro děti

Pomůcky a
potřeby

psací potřeby, papír, nůžky, lepidlo, pastelky, počítač, propagační materiál

Výsledný
produkt
projektu

informační plakát

Evaluace

− řízená diskuse nad výsledkem projektu
− sebehodnocení žáky samotnými – časopisu, redakční spolupráce i nových znalostí a
zkušeností
− slovní hodnocení jednotlivých žáků a skupin vyučujícím (pochvala, rada, motivace do
další práce)
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PO EVROPĚ SE ZVÍŘÁTKY
Charakteristika projektu
Projekt je postaven na vyprávění o zvířecích hrdinech. Obyvatelé zoologické zahrady
se v zoo už trochu nudí a rozhodnou se podívat do zemí svého původu, aby si o nich pak
mohli vyprávět. Ani jedno zvířátko se ale do ZOO nevrátí a na vysvětlenou místo sebe pošle
veliký plakát. Na něj nalepilo, nakreslilo a napsalo spoustu věcí o své zemi, aby ostatní
pochopili, jaká je jeho země krásná a proč v ní zůstane.
Děti se seznamují s mapou, využívají svých přirozených představ, zkušeností a
znalostí o tom, co je asi mapa a k čemu slouží. Hledají země na mapě Evropy a světa, ukazují
si cesty zvířátek a doplňují pracovní listy se základními údaji.
Potom se děti rozdělí do skupin. Každá se zaměří na jedno zvířátko. Jejím úkolem je
zjistit co nejvíce informací o zemi, ze které se nechce zvířátku zpátky, a vytvořit o ni plakát.
Děti jsou podněcovány k aktivnímu vyhledávání nejrůznějších informací ve škole i
mimo ni. Při tvorbě plakátu si vyměňují informace ve skupině a tvořivě je využívají.
V připravených výstupech, rozhovorech a diskusích si vyměňují informace s ostatními
spolužáky. Všichni společně nacházejí základní podrobnosti a rozdíly mezi zeměmi,
seznamují se s jejich podnebím, krajinami, kulturou a životem lidí v nich.
Projekt pracuje s přirozenými znalostmi dětí a jejich elementárními představami o
Evropě, cizích zemích, mapách atd. S dětmi pracujeme objevně, nepřetěžujeme je
informacemi, děti si samy vyberou, co je zaujme, co se o zemích dozvědí, co si zapamatují.
Projekt má dětem poskytnout představu o Evropě jako oblasti, do které náleží určité
země. Některé spolu sousedí, jiné jsou od sebe daleko. V mnohém jsou si podobné a
v mnohém se naopak odlišují. Snaží se odhalit co Evropu spojuje a co ji rozděluje, seznamují
se s Evropskou Unií a mezinárodními organizacemi. Naše země patří mezi ně. Cílem projektu
je vytvořit v dětech pozitivní představu o Evropě a o světě, která spočívá v poznání, že jiné
země nabízejí jiné možnosti než naše republika, že Evropa a celý svět je mnohem rozmanitější
a stojí za to ho poznávat.
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Po Evropě se zvířátky
Průřezové téma

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Realizované
tématické okruhy

Evropa a svět nás zajímá
− rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a
artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé
v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice
národů Evropy
Objevujeme Evropu a svět
− naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní
setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl
života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
Jsme Evropané
− Evropská unie; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace
Multikulturalita
− jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání
cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

Začlenění projektu

5. ročník

Časové nároky

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
− rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a
kulturním odlišnostem mezi národy
− rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním
kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších
souvislostech
V oblasti postojů a hodnot projekt
− pomáhá překonávat stereotypy a předsudky
− kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu
prostředí života
− utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti

Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
Kompetence k učení
žák vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení je přehledně
uspořádává, uvádí poznatky do souvislostí a propojuje je do širších celků
• učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
• získané informace využívá v procesu učení, tvůrčích schopnostech a
praktickém životě
• získává více informací z různých zdrojů
•

Kompetence k řešení problémů
• chápe problémy, promýšlí a plánuje jejich řešení
• získává potřebné informace k řešení problémů
• jednoduché problémy samostatně řeší a ověřuje si správnost řešení
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•

upevňuje si sebevědomí a učí se jistotě při vlastním rozhodnutí

Kompetence komunikativní
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu
• učí se výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřovat
• rozumí různým typům textu a obrazovým materiálům
• snaží se klidně a věcně řešit konflikty
Kompetence sociální a personální
spolupracuje ve skupině, dodržuje stanovená pravidla
chová se ohleduplně k ostatním
přebírá zodpovědnost za úkol
chápe potřebu efektivně spolupracovat
prezentuje výsledky práce

•
•
•
•
•

Kompetence pracovní
bezpečně používá pomůcky
dodržuje vymezená pravidla
učí se plnit povinnosti a závazky
reálně posoudí výsledek své práce i ostatních

•
•
•
•

Formy vyučování

skupinová, frontální a individuální práce

Metody

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Informační zdroje

metoda projektu
práce s pracovními listy
řízený rozhovor
diskuse
vypravování
beseda ad.
encyklopedie
atlas zemí světa
časopisy o cestování, katalogy cestovních kanceláří
internet
beletrie pro děti
nástěnná mapa Evropy
rodiče a známí
vlastní zkušenosti ad.

Pomůcky a potřeby

psací potřeby, papír, nůžky, lepidlo, pastelky, předtištěné materiály

Výsledný produkt
projektu

výstava plakátů

Evaluace

− řízená diskuse nad výsledkem projektu (plakáty)
− sebehodnocení žáky samotnými
− slovní hodnocení jednotlivých žáků a skupin vyučujícím (pochvala, rada,
motivace do další práce)
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POMÁHÁM SÁM SOBĚ I DRUHÝM
Charakteristika projektu
Velká část projektu probíhá formou sociálně psychologických her a diskusí. Projekt je
postaven především zážitkově – na rozmanitých činnostech, při nichž mají děti zavázané oči,
uši, ruce nebo sedí na vozíčku a vytvářejí si zkušenosti, které jim přiblíží zvláštnosti života
nevidomých, hluchých a tělesně postižených lidí. Každou činnost provází řízená diskuse a
vyučující vše doplňuje dalšími přiměřenými informacemi.
Projekt se snaží zaměřit pozornost dětí na lidi s jinými dispozicemi. Buduje v nich
respekt, důvěru a empatii k handicapovaným, učí je porozumět mnohdy obtížné situaci
postižených a chápat, proč někdy potřebují pomoc a podporu od společnosti i jednotlivců.
Děti si zároveň uvědomují, že tito lidé mají speciální dovednosti a zkušenosti a mnohdy
zvládají věci, které zdraví lidé nedokáží. Tak se v dětech buduje zároveň také respekt a úcta
k těmto lidem a jejich životu.
V tomto projektu, při plnění OSV je specifikum, že se učivem stává sám žák, stává se
jím konkrétně žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního
života. Smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti,
založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a k celému světu.
Žáci se v tomto projektu snaží prožívat situace a rozvíjet důležité mezilidské
dovednosti, které potřebují jak v soukromém, tak i v budoucím pracovním životě. Zaměřují se
na dovednosti spolupracovat a komunikovat s lidmi, vyjadřovat své názory, být taktní ke
druhým, zvládat mezilidské konflikty a rozvíjet svou sebedůvěru. Žáci se zabývají sami
sebou, svými konkrétními mezilidskými vztahy a dovednostmi vycházet s lidmi, ale také
porovnávat sami sebe a své schopnosti.
Vyučující zadává úkoly ústně, jejich plnění probíhá především metodou pokusů,
soutěží a pozorování; závěry, dojmy a prožitky si děti sdělují ústně.
Projekt začíná motivačním pokusem, společnou „svačinou poslepu“. Poté se děti
pokoušejí zorientovat v prostoru bez používání zraku. Následuje řízený rozhovor o životě
nevidomých a následuje pokus s rozeznáváním předmětů pomocí ostatních smyslů. Poté si
děti zahrají hru – HMATOVÉ PEXESO. V krabici s otvorem jsou ukryté drobné věci vždy po
dvojici. Děti hledají dvojici věcí po hmatu. Pak si zkusí rozpoznat peníze se zavázanýma
očima, nebo přelít vodu z nádoby do nádoby, poslepu namalovat obrázek nebo vymodelovat
figuru, obléct se poslepu či si připravit jednoduchou svačinu. Také se děti mohou pokusit
namalovat obrázek tak, že jeden žák popisuje kresbu podle předlohy a druhý naslouchá a
kreslí. Učí se tak aktivnímu naslouchání. Po skončení každého dílčího úkolu hovoříme
s dětmi o jejich osobních pocitech a prožitcích, neboť právě vlastním prožíváním modelových
situací se děti učí porozumět obtížím handicapovaných lidí, sobě samému, učí se ovládat své
emoce a chování. Vypráví si o pohledu na svět očima druhého.
V další části projektu se děti pokusí vyjádřit rukama (beze slov) nějaké přání nebo
myšlenku a seznámí se s několika znaky prstové abecedy. Pak se pokusí kolektiv dětí se
zašpuntovanýma ušima (klapkami či sluchátky) zazpívat písničku, která se bude nahrávat.
Následně si poslechnou výsledek svého pokusu. Po skončení této části opět následuje diskuse
o pocitech a prožitcích.
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Poslední část projektu je zaměřena na tělesně handicapované lidi. Děti si zaváží jednu
ruku a pokusí se zapnout si knoflík či zip, vyndat věci z aktovky nebo pouzdra, umýt si
obličej, učesat se, zajít si na záchod, najíst se, napsat krátký text. Pak si přiváží lýtko ke
stehnu a pokusí se přejít chodbu a šikovnější sejít schody. Nakonec si děti sváží obě nohy a
jen pomocí rukou vylezou na vozíček a přepraví se s ním na druhý konec třídy, k umyvadlu
nebo na WC.
Na závěr řízenou diskusí učitel s dětmi promluví o svých dojmech, získané vědomosti
společně hodnotí a porovnávají. Žáci se zde učí mít odpovědnost za někoho druhého i sám za
sebe, být spolehlivý a spravedlivý.
Ve všech třech fázích projektu se soustředíme na pokusy, které dětem poskytnou
zážitky s nějakým handicapem a na zkušenosti, ve kterých jsou děti závislé na pomoci
druhých lidí. Vedeme děti ke kreativitě, citlivosti a schopnosti vidět věci i jinak.
V závěru projektu naladíme děti na společnou práci. Budeme se soustředit na
vyjádření pocitů dětí. Každé dítě si zvolí pastelku jedné barvy. Potom jeden po druhém
maluje, bez předešlé domluvy a následném dorozumívání, obrázek. O kolektivní práci a svých
pocitech pak děti diskutují.
V samém závěru si každé dítě najde svoje „místo“ na STROMĚ POCITŮ. Děti si
vyberou pastelky a na STROMĚ POCITŮ si najdou postavu, která vyjadřuje jejich životní
pozici, momentální náladu nebo rozpoložení a vybarví ji. Pak si děti strom pocitů vyvěsí na
nástěnku a diskutují o něm.
V této části projektu vedeme děti k pochopení toho, že něco zvládáme lépe a něco hůře
podle individuálních dispozic a schopností, že bez pomoci ostatních se neobejde nikdo z nás.
V dětech tak posilujeme pozornost vůči druhým. Rozvíjíme empatii a také respekt a obdiv
k dovednostem a zkušenostem handicapovaných lidí a všech lidí obecně.
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Pomáhám sám sobě i druhým
Průřezové téma

Osobnostní a sociální výchova

Realizované
tematické okruhy

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
− cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
Sebepoznání a sebepojetí
− já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo,
moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak
se promítá mé já v mém chování; můj vztah k sobě samé/mu; moje učení;
moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
− cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání,
vůle; organizace vlastního času
Psychohygiena
− dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové
zpracování problému, uvolnění – relaxace, efektivní komunikace atd.);
hledání pomoci při potížích
Kreativita
− cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality,
schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, tvořivost v mezilidských vztazích
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti
− vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem
a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
Mezilidské vztahy
− péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy; empatie a pohled na
svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ
vztahů; vztahy a naše skupina/třída práce s přirozenou dynamikou dané třídy
jako sociální skupiny)
Komunikace
− řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem,
řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního
naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči,
výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační
dovednosti; dialog (vedení dialogu, jeho pravidla); komunikace v různých
situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování,
řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); asertivní
komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci,
otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
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Spolupráce a soutěživost
− rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod.,
dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.); rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro
zvládání soutěže a konkurence
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
− dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí – problémy v mezilidských vztazích, zvládání
učebních problémů
Hodnoty, postoje, praktická etika
− vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk
neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických
situacích všedního dne
Začlenění projektu 4. ročník
Časové nároky

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
− vede k porozumění sobě samému a druhým
− napomáhá k zvládání vlastního chování
− vede k sebepoznání, seberegulaci a sebeorganizaci
− přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
− utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci
− vede k týmové práci a soutěživosti
− vede k úspěšné mezilidské komunikaci slovní i mimoslovní
− rozvíjí pozornost, soustředění a smyslové vnímání
− vede k úspěšnému řešení konfliktů a problémů, k samostatnému rozhodování
V oblasti postojů a hodnot projekt
− pomáhá utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému,
k druhým a k sebepoznání
− vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
− vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení
problémů
− rozvíjí empatii a porovnávání potřeb ostatních lidí

Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
Kompetence k učení
žák třídí informace, vyvozuje závěry
samostatně pozoruje a experimentuje
získané výsledky porovnává, hodnotí a poznává vlastní možnosti a
schopnosti

•
•
•

Kompetence k řešení problémů
žák s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním
získává motivaci při práci ve skupinách a svojí spoluúčastí při rozhodování

•
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•
•

o postupech a řešeních
soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením získává sebevědomí a
důvěru k vlastním rozhodnutím
s podporou zaujímá vlastní postoje

Kompetence komunikativní
při hře se učí zvládat způsoby neverbální komunikace
při skupinové práci respektuje odlišností a překonává komunikační bariéry

•
•

Kompetence sociální a personální
• uvědomuje si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším, handicapovaným
• s podporou se orientuje v obtížných osobních, životních a rodinných
situacích
• v navozovaných činnostech si posiluje sebeúctu a základní právní povědomí
a eliminuje tak do značné míry možnosti psychického i fyzického týrání ve
škole i v rodině
Kompetence občanské
buduje si zdravý životní styl
řídí se příkladem pedagogů

•
•

Formy vyučování

− frontální a individuální práce
− práce ve dvojicích a ve skupinách

Metody

−
−
−
−
−

řízený rozhovor
vypravování
diskuse
kolektivní i individuální řešení problémů
soutěže

Informační zdroje

−
−
−
−

obrázky
zkušenosti dětí
informace od vyučujícího
vlastní zkušenost dětí

Pomůcky a
potřeby

papíry, pastelky, šátky, plastelína, vozíček, krabice s drobnými předměty, strom
pocitů, braillovo písmo, prstová abeceda, špunty do uší –klapky, sluchátka

Výsledný produkt
projektu

strom pocitů

Evaluace

−
−
−
−

řízená diskuse nad výsledky projektu
formulace zkušeností
sebehodnocení žáky samotnými
slovní hodnocení učitele (pochvala, rada, motivace)
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POZNÁVÁME PŘÍRODU
Charakteristika projektu
Projekt dává možnost plnění rozmanitých úkolů, které mají společné téma - voda, les.
Základní formou práce je práce ve skupinách, které tvoří 3 – 4 žáci. Několik skupin
zpracovává téma o vodě, další část skupin téma o lese. Je nutné zapracovat do těchto témat
také půdní fond. Les zadržuje vodní srážky a tak se stává klíčovým dodavatelem vody do
půdy. Bez dostatečné vlhkosti půdy by nebylo možné pěstování obilovin a dalších složek
potravy, nutných pro výživu. Důležité je také správné obdělávání půdních ploch tak, aby
nedocházelo ke splavování půdy. Výsledkem práce je společná výstavka sesbíraných
dokumentů. Téma vody a lesa je výhodné z více důvodů. Vzhledem k jejich šíři je lze
integrovat se všemi vzdělávacími obory. Žáci si uvědomí řadu souvislostí a význam
vědomostí získaných ve škole pro praktický život.
Šíře tématu umožňuje velkou pestrost dílčích úkolů. Děti mohou vyrazit na výpravu,
exkurzi, vycházku, učí se číst mapu, pokouší se kreslit mapu, číst dětské knihy, hledat na
internetu, sledovat předpověď počasí. Mohou kreslit krajinu podle svých představ, vyzkouší si
pokusy. Budou dokumentovat, zaznamenávat i tvořit, malovat, psát, fotografovat, lepit
výstřižky.
Naučí se vnímat vodu a les nejen jako podmínku života na planetě, ale také jeho
ohrožení (živelné katastrofy). Uvědomí si nebezpečí nezodpovědných zásahů do krajiny.
Naučí se vnímat vodní toky a plochy, lesy, jako estetickými prvky krajiny. Seznámí se
s koloběhem vody v přírodě a nezastupitelnou funkcí lesa v tomto procesu. Pochopí hodnotu
pitné vody, k níž nemají všichni lidé na světě stejně neomezený přístup. Žáci se učí vybírat
jak témata, tak úkoly, které zpracují na svoji výstavku. Ty pak sami, podle svého uvážení,
umísťují na vymezený prostor. Tento postup zvyšuje jejich zaujetí pro práci a snahu o
výsledek.
Na závěr pozvou žáky ostatních tříd k představení výstavky.
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Poznáváme přírodu
Průřezová témata

Environmentální výchova

Realizované
tématické okruhy

Ekosystémy
− les (les v našem prostředí, význam lesa), pole (význam, změny v okolní krajině
vlivem člověka), vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím,
důležitost pro krajinnou ekologii), moře – (význam pro biosféru), tropický
deštný les (druhová rozmanitost globální význam, význam i pro nás), lidské
sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí,
aplikace na místní podmínky), kulturní krajina (snaha o pochopení hlubokého
ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek).
Základní podmínky života
− voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana
její čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování
ovzduší, propojenost světa), půda (zdroj výživy, ohrožení půdy), ekosystémy,
energie (zdroje, jejich vyčerpatelnost, obnovitelné zdroje, přírodní zdroje)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
− zemědělství a životní prostředí, doprava, průmysl, odpady a hospodaření
s odpady, dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí
veřejnosti (Den Země).
Vztah člověka k prostředí
− naše obec (příroda a kultura obce a její ochrana), náš životní styl (spotřeba věcí,
energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí), prostředí a zdraví
(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví)

Začlenění
projektu

4. ročník

Časové nároky

4 vyučovací hodiny

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
− rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a
důsledkům lidských činností na prostředí
− vede k uvědomování si podmínek života a možnostem jejich ohrožování
− umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní
odpovědností ve vztazích k prostředí
− poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní
žádoucí jednání občana vůči prostředí
V oblasti postojů a hodnot projekt
− přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
− vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů
− podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu
k prostředí
− přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot
prostředí
− vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního
prostředí
− vede k vnímavému a citlivému vztahu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu
dědictví
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Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
Kompetence k učení
• žák vyhledává a třídí informace
• uvádí poznatky do souvislostí a propojuje je do širších celků
• operuje s běžně užívanými termíny, znaky a symboly
• samostatně pozoruje a experimentuje
Kompetence k řešení problémů
• chápe problémy
• vyhledává potřebné informace k řešení problémů
• pokouší se je samostatně řešit
• ověřuje praktickou správnost řešení problémů
Kompetence komunikativní
učí se souvisle a kultivovaně vyjadřovat
řadí myšlenky a názory do logického sledu
zapojuje se do diskuse
obhajuje vlastní názor

•
•
•
•

Kompetence sociální a personální
spolupracuje ve skupině a v týmu
respektuje dohodnutá pravidla
učí se ohleduplnému jednání, přebírání zodpovědnosti
chápe potřebu efektivně spolupracovat

•
•
•
•

Kompetence občanské
• učí se respektu k ostatním, zodpovědnému rozhodování
• seznámí se se základními ekologickými a environmentální problémy
Kompetence pracovní
dodržuje vymezená pravidla
plní povinnosti a závazky

•
•

Formy vyučování

− skupinová, frontální a individuální práce
− vycházky a výpravy
− exkurze

Metody

−
−
−
−
−

řízený rozhovor
diskuse
vypravování
beseda
pokusy

Informační zdroje −
−
−
−
−

encyklopedie
časopisy
Internet
místní tisk
beletrie pro děti

Pomůcky a
potřeby

psací potřeby, papíry, nůžky, lepidlo, pastelky, fotoaparát, počítač, pomůcky k
pokusům
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Výsledný produkt
projektu

knížka o vodě a lese

Evaluace

−
−
−
−
−

sebehodnocení žáky
slovní hodnocení vyučujícím
diskuse
výměna zkušeností
výstavka a soutěž
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5.10.2 Globální výchova

GLOBÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně, výuka
probíhá v podobě dvouhodinových bloků jedenkrát za 14 dní.
V předmětu globální výchova jsou realizována všechna průřezová témata. Jsou
využívány a propojovány do souvislostí poznatky a zkušenosti žáků z ostatních předmětů.
Pro výuku je možno využívat kmenovou i počítačovou učebnu. Pozorování, šetření a
výzkum lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím blízkém okolí. Realizace šetření a
průzkumů, vycházek, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních
plánů.

Vzdělávání v předmětu globální výchova:
-

přináší komplexní pohled na svět v celé jeho pestrosti a rozmanitosti
pomáhá pochopit globální povahu a problémy současného, vzájemně propojeného
světa
prohlubuje uvědomování si podmínek života a nutnosti jejich ochrany před ohrožením
civilizací
zdůrazňuje propojení globálních problémů v čase a prostoru, vzájemnou souvislost
jednotlivých problémů naší planety
představuje svět jako složitý, avšak poznatelný systém, na jehož spoluřízení se budou
také podílet
vede k účasti na ochraně a utváření prostředí
rozvíjí komunikační schopnosti žáků
podtrhuje hodnotu vlastního života, učí organizaci volného času a odpovědnosti za
jeho naplnění
umožňuje rozvoj schopností týmové práce

Formy a metody práce:
-

činnostní výuka praktického charakteru
výuka ve skupinách (s možností využití pracovních listů, časopisů, DVD, výpočetní
techniky a dalších vhodných pomůcek)
besedy, exkurze, vycházky modelové situace, dotazníky
krátkodobé projekty, průzkum, výzkum - šetření, simulační a iniciativní hry, soutěže

Kompetence:
V předmětu výchova ke zdraví budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
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Kompetence k učení
• vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
• používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
• poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu v osvojování brání
• chápat obecně používané termíny
• pracovat s učebním i informačním materiálem a pomůckami
Kompetence k řešení problémů
• vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsoby
řešení
• řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní
překážky
• přijímat důsledky svých rozhodnutí
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• dokázat popsat problém a svěřit se s ním; při řešení složitějších problémů požádat o
radu a řídit se jí
Kompetence komunikativní
• vyjadřovat se a vést dialog
• rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat
• využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným
textům, záznamům a obrazovým materiálům
• vyjadřovat své názory a postoje a umět vhodnou formou obhájit svůj názor
• využívat běžné informační a komunikační prostředky
• uplatňovat získané komunikativní dovednosti při vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
• mít povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
• rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snažit se upevňovat
dobré mezilidské vztahy
Kompetence občanské
• znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla
soužití
• chápat nebezpečí rasizmu a xenofobie
• chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu
• dokázat se chovat v krizových situacích i v situacích, ohrožujících život a zdraví
člověka, podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy
Kompetence pracovní
• rozšiřovat komunikační schopnosti při kolektivní práci
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot
• využívat získané znalosti a zkušenosti při vytváření představy o možnostech svého
budoucího pracovního uplatnění
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dokáže se soustředit, být pozorný a
vnímat všemi smysly
v praktických činnostech řeší problémy
rozvíjí dovednosti pro učení, procvičuje
si paměť
chápe význam pole pro výživu, průmysl
seznamuje se se způsoby hospodaření
na poli a vlivem člověka na změny
okolní krajiny
dokáže se uvolnit a relaxovat
organizuje si svůj čas
snaží se uplatňovat rozumový přístup
při zvládání stresových situací,
komunikovat bez afektů
vyhledá pomoc při potížích

chápe význam tropického deštného
lesa, důsledky jeho ničení pro planetu
z různých hledisek posoudí význam
moře
porovnává různé typy krajin, vyhledává
charakteristické znaky
vypráví vlastní zážitky a zkušenosti,
rodinné příběhy z prázdnin a cest (např.
pobytu u moře ….)
porovná život dětí a jejich životní styl
v přímořských a rekreačních oblastech
s životem v našich podmínkách

OSV – Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů;
dovedností pro učení

EV – Ekosystémy – pole (význam, změny okolní
krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na
nich, pole a jejich okolí)
OSV – Psychohygiena – dovednosti pro naladění
mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální
dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských
vztazích; organizace času; dovednosti zvládání
stresových situací (rozumové zpracování problému,
uvolnění – relaxace, efektivní komunikace atd.);
hledání pomoci při potížích

EV – Ekosystémy – tropický deštný les (porovnání,
druhová rozmanitost, ohrožení, globální význam a
význam pro nás) a moře (druhová odlišnost,
význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus
oxidu uhličitého)
EGS – Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a
Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět;
EGS – Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy,
zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa,
události a artefakty v blízkém okolí mající vztah
k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí
v jiných zemích;

žák dle svých možností

posoudí význam lesa v našem prostředí
v konkrétních činnostech rozvíjí
tvořivost v mezilidských vztazích
dokáže být nápaditý
snaží se dívat se na věci objektivně i
z vlastní perspektivy
projevuje citlivost k přírodě i lidem

Výstup ŠVP

EV – Ekosystémy – les (les v našem prostředí,
význam lesa)
OSV – Kreativita – cvičení pro rozvoj základních
rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality,
schopnosti vidět věci jinak, citlivost, tvořivost
v mezilidských vztazích)

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 8. ročník

tropický deštný les, kyslík, oxid uhličitý, globální
oteplování země
moře – přírodní prostředí pro rostliny a živočichy,
zdroj potravy, těžba soli, odpařování vody, rekreace
přímořské a rekreační oblasti, počasí, podnebí, životní
styl
videopořady – např.Krásy světa, Plavba kolem
Evropy
naše vlast, Evropa, svět
turistika, cestovní ruch, tradice u nás i v zahraničí
známá místa v našem okolí, vztahující se k Evropě a
světu

hry v přírodě zaměřené na smyslové vnímání (vůňové
safari, pexeso přírody, vidění rukama…..)
sběr a poznávání plodů a léčivých rostlin, sběr
semínek (např.jitrocele) pro zimní přikrmování ptáků
pole a způsoby obdělávání, polní plodiny, hnojení,
stroje, zásahy člověka do krajiny
návštěva pohankového mlýna, beseda o rostlinách a
pěstovaných plodinách, zhotovení pohankového
polštářku, příprava pohankové kaše
vycházka v otázkách - téma: POLE, LOUKA,
KVĚTINA
při všech činnostech nácvik relaxačních technik,
dovedností zvládání stresových situací, komunikace
ve stresových situacích, organizace času

pozorování lesa, poznávání stromů podle pupenů,
kůry a tvaru koruny, podle listů
pozorování stop zvěře, zhotovení sádrového odlitku
hry v přírodě – smyslové vnímání, kreativita Malířská paleta. Zvu tě na koktejl. Najdi svůj strom.
krmení lesní zvěře v zimě, zmapování krmítek
život mravence ve společenství – beseda
lidské společenství – mezilidské vztahy
vycházka v otázkách a hledání odpovědí – téma:
STROM, PAŘEZ

Způsob realizace, učivo, aktivita

Z – státy Evropy,
svět, region

Z – přírodní obraz
země, moře, region
P – neživá příroda
Ch – voda, oxid
uhličitý, globální
oteplování

P – biologie
živočichů, neživá
příroda
F – stroje
Ch – hnojiva,
D – zemědělství v
historii
Pv – příprava
pokrmu
Tv – činnosti
ovlivňující zdraví
HV – poslechové
činnosti
VkZ – tělesná a
duševní hygiena

P – biologie rostlin
ekologie, praktické
poznávání přírody
Pv, Vv – kreativita

MPV
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žák dle svých možností

seznámí se s označením umělého
ekosystému jako je lidské sídlo - město,
vesnice
na místních podmínkách odvodí jejich
funkce a vztahy k okolí
srovnává okolní krajinu dneška
s dřívější dobou
získává představu o ovlivňování
přírody lidskou činností
zmapuje nároky domácnosti (školy )
z hlediska energetických potřeb
odvozuje dopad fungování domácnosti
(školy) na životní prostředí
navrhne možné úspory energií, snaží se
je prosazovat a dodržovat

odvodí význam vody pro život, pro
lidské aktivity
sestaví pravidla pro dodržování šetření
vodou ve škole, v domácnosti a snaží se
je dodržovat
seznamuje se s možnostmi ochrany
vody
uvědomí si vliv dopravy na životní
prostředí, její ekologickou zátěž podle
druhu dopravy
mapuje další zdroje znečišťování
ovzduší
navrhuje možnosti snižování znečištění
ovzduší ve svém okolí
zvažuje, co by sám byl ochoten ve
svém životním stylu změnit
ve skupině řeší aktuální ekologický
problém ( ze školy, místa bydliště…)
snaží se najít příčiny a souvislosti a
hledat řešení

EV – Základní podmínky života – voda (vztahy
vlastností vody a života, význam vody pro lidské
aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a
u nás, způsoby řešení);

EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– doprava a životní prostředí (význam a vývoj,
energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí,
druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a
globalizace); průmysl a životní prostředí (vliv
průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a
jejich působení)
EV-Základní podmínky života-ovzduší (význam
pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické
změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás)

všímá si kulturních, sportovních a
společenských událostí a artefaktů ve
svém okolí, které se vztahují k Evropě a
světu

Výstup ŠVP

EV – Ekosystémy – lidské sídlo – město - vesnice
(umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí,
aplikace na místní podmínky); kulturní krajina
(pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu
vzniku civilizace až po dnešek)
EV – Základní podmínky života - energie (energie a
život, vliv energetických zdrojů na společenský
rozvoj, využívání energie, možnosti šetření, místní
podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a
energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na
prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji,
význam a způsoby získávání a využívání přírodních
zdrojů v okolí)

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 8. ročník

Vrátit město lidem - projekt - návrh plánu na snížení
znečištění ovzduší exhalacemi z automobilů, snížení
hluku a vibrací, odklonění dopravy
Den bez aut – možnosti aktivního zapojení občanů
Náš životní styl – spotřeba, energie, odpady, způsoby
jednání a vliv na prostředí
hlavní zdroje znečištění ovzduší v okolí možnosti
snižování znečištění ovzduší (průmysl)
vycházka v otázkách – téma: POČASÍ
vedení kalendáře počasí, sledování stavu ovzduší

vodní zdroje, vodní toky, přehrada (dle možností
exkurze), zmapování výstavby rezervoárů v okolí
vyhledání a udržování studánek v okolí, jejich
zmapování a pravidelná kontrola stavu vody
pravidla pro šetření vodou v domácnosti, škole
vycházka v otázkách - téma: POTOK, KÁMEN

vycházka v otázkách - téma: ZÁKLADNA, CESTA
Rožnov včera a dnes – hledání informací o vzhledu
krajiny v dřívějších dobách
fotografování, výstava fotografií
zdroje a využívání energie
domácnost jako model životního prostředí – výroba
plakátu (voda, plyn, elektřina, odpad)
energetická náročnost domácnosti, školy, dopravy,
výroby, požadavky na vzdělání, zábavu,cestování….
desatero domácí ekologie
pračka včera a dnes, prací a čisticí prostředky,
zjišťování jejich složení, životní prostředí

Způsob realizace, učivo, aktivita

Z – životní
prostředí,
geografické praxe
P – podnebí a
počasí
F – spalovací
motory
Ch – obnovitelné a
neobnovitelné
zdroje
F – meteorologie

Ch – voda
Z – Česká
republika, vodní
toky
P – neživá příroda,
biologie živočichů

Ch – energie
Ch – chemické
prvky, voda,
energie, odpadové
hospodářství
F – přeměna energií
Z – společenské a
hospodářské
prostředí
Ch – hydroxidy

MPV
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MPV

sestavení celoročního ekologického kalendáře a jeho
pravidelného sledování
příprava Dne Země (22. 4.), akce ke Dni ptactva
(1.4.) sledování dalších významných ekologických
dnů, účast na aktivitách

aktivně se účastní při činnostech na
Den Země, Den životního prostředí,
Den vody apod.
uvědomuje si souvislosti řešení
běžných problémů občana s globálními
problémy
pozná způsoby využívání odpadového
hospodářství v naší obci
třídí odpad, sbírá starý papír
vyrobí recyklovaný papír, navrhne
využití

EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- dlouhodobé programy zaměřené k růstu
ekologického vědomí veřejnosti a akce typu Den
životního prostředí OSN, Den Země apod.

EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda,
principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné
suroviny)
EV – Vztah člověka k prostředí – naše obec
(přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a
řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura
obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního
prostředí v obci-instituce, nevládní organizace,
lidé);

mapování sběrného dvora a sběru surovin, třídění
odpadu, skládky, způsoby hospodaření s odpady ve
škole (u nás doma)
sběrová soutěž
výroba recyklovaného papíru a zhotovení výrobku
z tohoto papíru

vyhledávání ekovýrobků mezi potravinami, zjišťování
podmínek pro označení ekovýrobku
pečení brambor v přírodě
zemědělské plodiny, chov zvířat, agroturistika
charakteristika zemědělství na Valašsku, srovnání
s jinými regiony
globální problémy - zabezpečení výživy, ochrany
životního prostředí, vývoz potravin, zaměstnávání
cizinců, volný pohyb v rámci EU, emigranti
z rozvojových zemí, lékařská péče…

Ch – výroba papíru,
druhotné suroviny,
recyklace

Ch – odpady,
druhotné suroviny

Čj – komunikační a
slohová výchova
Ov – občanské
povědomí

Ov – EU,
parlament, ústava
EU

Pv – potraviny
VkZ – výživa a
zdraví
P – druhy půd
Z – zemědělství ČR
a Evropy

aktuální ekologický problém v blízkém okolí, příčiny,
souvislosti, řešení, hodnocení, vlastní názor
I – prezentace práce
prezentace práce na webových stránkách školy
beseda s CHKO, pozvání do školy, výstava na
na webových
chodbách jako prezentace ekologické činnosti žáků
stránkách
naší školy
práva a povinnosti občanů, aktivita občanů, převzetí
zodpovědnosti za své postoje a činy
Ov – práva a
povinnosti občanů

Způsob realizace, učivo, aktivita

odvodí význam půdy jako zdroje
obživy
orientuje se v charakteristických
znacích zemědělství ve svém okolí
vyhledává podmínky EU pro
ekologické zemědělství
seznámí se s mezinárodními
organizacemi řešícími problematiku
ekologie
posuzuje své možnosti z hlediska
pohybu a možností zaměstnání v rámci
států EU

prezentuje svoji práci (chodby, webové
stránky….)
získává představu o právech a
povinnostech občana i možnostech
jejich aktivního uplatňování
učí se pracovat ve prospěch kolektivu,
být zainteresován na zájmu celku

Výstup ŠVP

EV – Základní podmínky života-půda (propojenost
složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy,
rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě
zemědělské půdy, nové funkce zemědělství
v krajině;
EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– zemědělství a životní prostředí, ekologické
zemědělství;
EGS – Jsme Evropané – Evropská unie; co Evropu
spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace

Ev – Vztah člověka k prostředí – náš životní styl
(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a
vlivy na prostředí); aktuální ekologický problém
(příklad problému, jeho příčina, důsledky,
souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení,
vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace)
VDO – Občan, občanská společnost a stát – občan
jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a
povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat,
přijímat odpovědnost za své postoje a činy,
angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku)

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 8. ročník
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navštíví instituce, sdružení nebo
občany, kteří se problematikou ochrany
přírody a kulturních památek zabývají
sestaví si náměty pro vlastní činnosti

EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– ochrana přírody a kulturních památek (význam
ochrany přírody a kulturních památek; ochrana
přírody při masových kulturních akcích - zásady
MOV)

Ov – ochrana
kulturních památek

Ov – správní
orgány, instituce

Ov – principy
demokracie

školní řád, práva a povinnosti žáků

uplatňuje v každodenním životě školy
své práva a plní povinnosti
zná zástupce své třídy v žákovském
parlamentu
ve skupině zpracuje námět, nápad,
připomínku do žákovského parlamentu
z oblasti EV

VDO – Občanská společnost a škola – škola jako
model otevřeného partnerství a demokratického
společenství; demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování
demokratických principů a hodnot v každodenním
životě školy; spolupráce se správními orgány a
institucemi

žákovský parlament
možnosti uplatnění svého návrhu, připomínky
demokratickou cestou (např. závěry výzkumu –
Alergické potíže u žáků naší školy)
projektová činnost školy, granty spolupráce
s veřejností, se zřizovatelem a institucemi
beseda např. s pracovníky CHKO, pozvání do školy,
výstava na chodbách jako prezentace ekologické
činnosti žáků naší školy
vytvoření kalendáře Kamaráda přírody, sestavení
úkolů a činností pro každý měsíc

Z – Česká republika
P – chráněné
rostliny,
živočichové,
přírodní rezervace,
chráněné oblasti

naučná stezka Hradisko, Radhošť – orientace na
mapě, pozorování zvěře, popis okolí, poznávání
rostlin
ochrana rostlin a živočichů
Parky pro život - chráněná území a přírodních
rezervací v ČR, přínos pro život

Ov, Čj –
komunikace

MPV

vyhledá v okolí naučné přírodovědné
stezky, navštíví některou z nich
poznává způsob ochrany přírody

Způsob realizace, učivo, aktivita
rozvoj individuálních a kolektivních dovedností pro
spolupráci a soutěž
zásady komunikace - komunikační cvičení

žák dle svých možností

při činnostech rozvíjí své individuální
schopnosti pro spolupráci
učí se pozitivně myslet

Výstup ŠVP

OSV – Spolupráce, soutěživost - rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci
(nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od
vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.); rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení
se); rozvoj individuálních a sociálních dovedností
pro zvládání soutěže a konkurence
EV – základní podmínky života - ochrana
biologických druhů (důvody ochrany a způsoby
ochrany jednotlivých druhů);

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 8. ročník
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určí rozdíl mezi reklamou a zprávou
vnímá, kdy jde při sdělení o přesnou informaci a
kdy jen o dohad nebo názor bez znalosti věci, často
s emocionálním nábojem
uvědomuje si, že reklama slouží zvýšení prodeje a
nesděluje vždy objektivní a úplné informace
zkusí se zamyslet, nakolik se sám nechá reklamou
ovlivnit při rozhodování o nákupech
přesvědčuje se o nebezpečí nekritického přijímání
reklamy (kupování nepotřebných věcí, závislost na
nákupech, nezdravá strava, půjčky, dluhy, dopad na
ekonomické, sociální a emocionální vztahy
v rodině, mezi partnery)

v situacích všedního dne se snaží jednat
zodpovědně, spolehlivě, respektovat druhé, být
k nim spravedlivý
vnímá potřeby ostatních (mladších, slabších,
handicapovaných jedinců), pomáhá jim
nacvičuje rozhodování v problematických
každodenních situacích

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika – vytváření
povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd; pomáhající a prosociální
chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti
rozhodování v eticky problematických situacích
všedního dne

charakterizuje, co jsou masová media
vytváří si kritický přístup ke zpravodajství a
reklamě
chápe podstatu mediálního sdělení
objasňuje si jeho cíle a pravidla
vyhledává důležité prvky v textu
odliší sdělení informativní, zábavné a reklamní
posoudí výběr slov a záběrů v reklamě na rozdíl od
informativního sdělení
nacvičuje komunikační dovednosti v navozených a
modelovaných situacích v kontextu s vnímáním
mediálních sdělení
pro sdělování využívá verbální i neverbální prvky
v řízených situačních hrách si z hlediska
komunikace zkouší různé role

Výstup ŠVP

MDV – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl
mezi reklamou a zprávou; vztah mediálního sdělení a
sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících
předsudky a představy od sdělení vycházejících ze
znalosti problematiky a nezaujatého postoje)

MDV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě;
rozlišování zábavných („bulvárních“) prvků ve sdělení
od informativních a společensky významných; hodnotící
prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu
mezi informativním a zábavním a reklamním sdělením;
chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování cílů a
pravidel; identifikování základních orientačních prvků v
textu
OSV – Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských
skutků; dovednosti pro sdělování (technika řeči, výraz
řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické
komunikační dovednosti; dialog (vedení dialogu, jeho
pravidla); komunikace v různých situacích (informování,
odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování,
řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost
apod.)

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 9. ročník
MPV

zpráva, informace, dohad,
Ov – základní
domněnka, fáma pomluva, doslech
etické pojmy
Reklama
Hra – Nevaž se, odvaž se -reklamní
slogan
etika v reklamě - rozlišit, co je a
není etické, jak se lze neetické
reklamě bránit, kodex reklamy
sledování a porovnávání kvantity
reklamy v různých časopisech pro
mládež, ženy a pro muže
jak nás přesvědčuje reklama, jak nás
dostávají - rozbor reklam
hra – Reklama na všechnosestavení a tvorba vlastního
reklamního spotu, diskuse
nácvik hodnot, postojů a praktické
etiky v modelových situacích, při
řešení běžných každodenních
problémů a situací, rozbor jednání,
vlastní názor, vnímání, postoj

Media v našich životech
zpravodajství – zjistit, co se stalo
např.19. ledna – zprávy z domova,
ze světa a sportu
názor, hodnotící prvky ve sdělení,
kritický přístup
druhy sdělení a jejich
charakteristické znaky
novinářská etika, její základní
hodnoty
cvičení verbální a neverbální
komunikace
modelové situace
situační hry s tematikou mediálních
sdělení

Způsob realizace, učivo, aktivita
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chápe význam médií v politickém životě jako
prostředek předvolební kampaně
uvědomí si, jaké přesvědčovací techniky používají
politické strany v předvolební kampani
orientuje se v možnostech zapojení občanů do
samosprávy a společenských organizací a hnutí ve
své obci, v místě školy

v diskusích si ujasňuje si, jak ovlivňují media
kulturu, jakou roli hraje film a televize v rodině i u
jednotlivce

MDV – Fungování a vliv medií ve společnosti – vliv
médií na kulturu (role filmu a televize v životě
jednotlivce, rodiny, společnosti)

diskutuje o přínosu zábavní produkce v mediích
formuluje důvody své i jiných lidí k jejímu
sledování
dokáže si zorganizovat čas pro povinnosti i zábavu
v navozených situacích procvičuje regulaci
vlastního jednání
při činnostech a navozených situacích nacvičuje
asertivní komunikaci, učí se bránit agresi a
manipulaci
odlišuje ve svých projevech i projevech druhých
předstírání, pravdu, lež
snaží se o otevřenou, pozitivní komunikace
uvědomuje si vliv médií na každodenní život,
společnost i politický život a kulturu
popíše a v diskusi rozebere, jakou roli má medium
pro jeho vlastní každodenní život, jak ovlivňuje jeho
denní režim, jeho slovní vyjadřování, jeho postoje a
chování

Výstup ŠVP

MDV – Fungování a vliv medií ve společnosti - role
médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich
význam); role médií v politických změnách
VDO – Formy participace občanů – volební systém a
demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a
komunální volby); obec jako základní jednotka
samosprávy a státu; společenské organizace a hnutí
VDO – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování – demokracie jako protiváha diktatury a
anarchie; principy demokracie; základní kategorie
fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon,
právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona
země; demokratické způsoby řešení konfliktů a
problémů v osobním životě i ve společnosti

MDV – Fungování a vliv medií ve společnosti organizace a postavení médií ve společnosti; faktory
ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich
chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv
médií na každodenní život, společnost, politický život a
kulturu; role médií v každodenním životě jednotlivce,
vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních
témat, na postoje a chování

OSV – Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i
prožívání, vůle; organizace volného času
OSV – Komunikace – cvičení pozorování a empatického
a aktivního naslouchání; asertivní komunikace,
dovednosti komunikační obrany proti agresi a
manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež
a předstírání v komunikaci

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 9. ročník

Násilí v médiích – identifikace
násilí, které je smysluplnou součástí
filmu, ukázky z filmů, které
obsahují násilí

Média a politika – média a volby,
reklama
přesvědčovací techniky politické
strany, analýza politické reklamy,
předvolební kampaň
role médií při politických změnách
společenské organizace, hnutí
samosprávné celky
návštěva MěÚ, organizační schéma,
odbory, úřední deska
Ústava, zákony
informace a rozbory v médiích ke
změnám ve vyhláškách, zákonechsrozumitelné, aktuální, pomoc
v orientaci občanů

Vliv medií – skupinová diskuse na
dané na téma
plakát a propaganda – rozbor
ukázek, analýza plakátu
průzkum : Má sledování televize
negativní vliv na děti?
láska přes internet – chattování, jeho
důsledky
časopisy pro mládež – výběr
časopisu

komunikační cvičení
sociohry
rozhovory, diskuse

Reality show – uvážit, proč se
vysílá, rozhodování o svém volném
čase a jeho náplni
sebekontrola, sebeovládání –
cvičení, hry

Způsob realizace, učivo, aktivita

M – tabulky,
diagramy

Ov – volby, volební
systém,
demokratické
principy v politice

Čj – literární
výchova
I – elektronická
komunikace
Ov – kultura,
politika,
společenský život,
denní režim

OV – režim dne
VkZ,Tv – volný čas

MPV
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při společných činnostech rozvíjí pozornost
k odlišnostem druhých, využívá ji při dělbě úkolů,
v diskusích, při tvorbě
dokáže se dohodnout se spolužáky a rozhodnout o
výběru pracovních verzí, činností, úpravy
v navozených situacích nacvičuje řešení problémů
v mezilidských vztazích
získává představu o sobě samém, charakterizuje
svůj temperament, postoje a hodnoty
vytváří si k druhým i k sobě vyrovnaný vztah
učí se vyrovnávat s handicapy, klást důraz na
pozitiva
uvědomuje si jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
v běžných školních situacích respektuje zvláštnosti
dětí jiných etnických skupin
seznámí se s časopisem Kereka
při praktických činnostech a řešení problémů
běžného života si vytváří tolerantní postoj
k odlišnostem ostatních jedinců i skupin

OSV – Poznávací schopnosti - vzájemné poznávání se ve
skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
OSV – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska
různých typů problémů a sociálních rolí-problémy
v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů
OSV – Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje
tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co
o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování;
můj vztah ke mně samému; moje učení; moje vztahy
k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí

MKV – Kulturní rozdíly – jedinečnost každého člověka
a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako součást
etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení;
respektování zvláštností různých etnik (především
žijících v místě školy); základní problémy
sociokulturních rozdílů v České republice a Evropě
MKV – Multikulturalita - multikulturalita současného
světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti;
multikulturalita jako prostředek vzájemného
obohacování; specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s
příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný
postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

Vnímání menšin – projekt Očernění – rozpoznání některých
stereotypů ve vnímání menšin. Sběr
výstřižků z novin, časopisů,
vyhledávání stereotypů a předsudků
jako záměr o pozitivní zprávu.
Porovnání s časopisy jiných
etnických kultur
Den „ jiného státu“ sport, jazyk,
kultura, tradice, kuchyně, zvyky atd.
jiného státu – volba po dohodě
s žáky

rozvoj poznávacích schopností
Výběr školní redakce – kdo je kdo
v redakci a co dělá, práce v týmu a
vzájemná spolupráce
grafická úprava časopisu, logo, tisk,
rozmnožení, fotografie
řešení problémů, sociální role
cvičení a hry na sebepoznávání,
pozorování, řešení vhodně
simulovaných situací

vytváří mediální sdělení pro školní časopis
uvědomuje si technologické možnosti a jejich
omezení

Způsob realizace, učivo, aktivita

MDV – Tvorba mediálního sdělení - uplatnění a výběr
výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu
věcně správných a komunikačně vhodných sdělení;
tvorba mediálního sdělení pro školní časopis;
technologické možnosti jejich omezení

žák dle svých možností
násilí – válečné, akční, ostatní násilí
v počítačových hrách – ukázky,
hodnocení počítačových her
projekt – Na co se budeme dívat proč jsou určité pořady zařazovány
v určitých časech
Školní časopis – seznámení
s tvorbou časopisu, základní schéma
časopisu, časopis a etika
jak napsat zprávu - struktura zprávy,
titulek, pravidla pro sestavení
zprávy, využití různých zdrojů
informací - rozhovor, pozorování,
dokumenty, fotografování

Výstup ŠVP
podle ukázek hodnotí počítačové hry, jejich přínos a
nebezpečí

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 9. ročník

Z – státy Evropy a
světa
Pv – kuchyně jiných
národů
Aj, Nj – cizí jazyk

Vv – grafika,
písmo, plocha,
prostor

Čj – literární druhy
a žánry,jazyková
výchova

I – nebezpečí
počítače

MPV
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MKV – Princip sociálního smíru a solidarity –
odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění
diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní
spolupodílení dle svých možností na přetváření
společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin;
otázka lidských práv, základní dokumenty

MKV – Lidské vztahy - právo všech lidí společně se
podílet na práci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní,
sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační
příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné
obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající
z jejich rozdílností); předsudky a vžité stereotypy
(příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace
jedince v rodinných, vrstevnických a profesních
vztazích; uplatňování principů slušného chování
(základní morální normy); význam kvality mezilidských
vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance,
empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního
prostředí do kolektivu třídy, školy
MKV – Etnický původ - rovnocennost všech etnických
skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná
rovnost; postavení národnostních menšin; základní
informace o jiných etnických skupinách žijících v české
a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné
myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivostijejich rozpoznávání a důvody vzniku

EGS – objevujeme Evropu a svět - mezinárodní
setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život
Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní
styl a vzdělávání mladých Evropanů
EGS – Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost,
zvyky a tradice národů Evropy

Průřezové téma / tématický okruh

Globální výchova 9. ročník
žák dle svých možností

chápe a respektuje myšlenku, že každý jedinec má
zodpovědnost za to, aby přispěl k odstraňování
diskriminace
snaží se tuto myšlenku aktivně prosazovat také ve
svém životě ve škole i doma
všímá si způsobu prezentace problematiky
národnostních menšin v médiích

při sportovních, kulturních a dalších mezinárodních
akcích (především při prezentaci v médiích) si
všímá státních a evropských symbolů
uplatňuje svoje zkušenosti a zkušenosti své rodiny
z kontaktů s Evropany, (případně z návštěv jiných
zemí)
vyhledá informace k připravovanému Dnu „jiného
státu“, podílí se na organizaci
uvědomí si, jaký podíl informací o menšinách
získáváme z médií
rozpoznává, jak předsudky a stereotypy ovlivňují
styk s cizinci a příslušníky minority
v každodenním životě školy uplatňuje slušné
chování ke spolužákům bez ohledu na jejich
příslušnost k různým diskriminovaným nebo
menšinovým skupinám
při společné práci i zábavě napomáhá integraci
všech jedinců do kolektivu
při hře si vyzkouší pocity jedince z různých důvodů
handicapovaného, diskriminovaného, pokouší se
udělat závěr, jak by se sám ve vzniklé situaci cítil a
jednal

Výstup ŠVP

Ov – zákony,
Ústava, práva a
povinnosti občanů,
školský zákon právo na vzdělání

MPV

Kdo to psal – posoudit negativní
Ov – postavení
stereotypy v nahlížení na role ženy a etnických skupin
muže ve společnosti a národnostních
menšin, odstranění diskriminace
vláda, parlament, zmocněnci pro
lidská práva, výbory, ombudsman,
nevládní organizace…

Dva světy - odhalování rasistických
a xenofobních názorů a postojů,
zpracování - jak se píše o menšinách
a jak se prezentují menšiny
v mediích – zkreslující způsob
zobrazování
vlastní zkušenosti ze života, názory
mezi známými, rodinou, vlastní
názory a postoje – diskuse,
rozhovory
hry „na“ – např. vozíčkář na
chodníku, nevidomý v obchodě,
v řeči lidí, mezi nimiž musí trávit
čas, nový žák ve třídě-jiné etnikum,
všichni předem zaujati, ani ho
neznají, atd.

Způsob realizace, učivo, aktivita

5.11 Volitelné předměty
5.11.1 Základy administrativy

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY
Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 7. – 9. ročníku jednu hodinu týdně jako volitelný vyučovací předmět. Pro
výuku je možno využít počítačovou učebnu.

Vzdělávání v předmětu základy administrativy:
-

směřuje ke zvládnutí základů psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou
pomáhá při orientaci ve světě informací
rozvíjí komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky
umožňuje získat dovednosti uplatnitelné v běžném i pracovním životě
vede k osvojení základních pojmů a odborné terminologie

Formy a metody práce:
-

frontální výuka s použitím názoru a počítačového programu
skupinová práce
samostatná práce

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - cvičení pozornosti, smyslového vnímání, cvičení dovednosti
MDV - kritický přístup k informacím
MKV - komunikace s lidmi různých kultur

Kompetence:
V předmětu základy administrativy budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• objevovat možnosti využití informačních a komunikačních technologií v praktickém
životě
• rozpoznat vlastní pokrok v získaných dovednostech
• procvičovat adekvátní používání odborné terminologie, symbolů a znaků
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•

nacházet souvislosti mezi vzděláním a možnostmi pracovního uplatnění

Kompetence k řešení problémů
• pracovat s chybou, poznat význam kontroly
• nenechat se odradit nezdarem, učit se překonávat překážky
• řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích
Kompetence komunikativní
• využívat vhodné technologie pro komunikaci na dálku
• zvládnout v přiměřené formě písemnou komunikaci
• rozlišovat fakta od názorů
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• uvědomovat si míru zodpovědnosti
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
• mít možnost projevit svůj názor a vyslechnout názor druhého, respektovat ho
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
• chápat rozdíly mezi lidmi, respektovat názory druhých
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
• učit se toleranci v jednání i chování
Kompetence pracovní
• dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla, chránit si své zdraví
• pracovat podle návodu i pokynu
• dokončit práci
• seznámit se s odborným názvoslovím při práci s výpočetní technikou
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
• využít internetu pro hledání informací, které jsou důležité pro další profesní i osobní
růst
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Základy administrativy

výuka desetiprstové hmatové metody, hmatové značky
základní pravidla úpravy textových dokumentů a
nakládání s dokumenty
psaní adres, dopisů
tvorba dokumentů
e-mailová schránka
internet, chatt, SKYPE, další způsoby komunikace

přepíše text desetiprstovou hmatovou metodou
snaží se psát bezchybně podle diktátu
pro úpravu textových dokumentů používá zvolený
textový editor
napíše správně adresu, dopis

vytvoří jednoduchý dokument

komunikuje po internetu

poznává úlohu informací, pochopí jejich význam pro
všechny oblasti života
uvědomuje si nebezpečí na internetu

Učivo ŠVP
hygiena při práci u počítače
seznámení s klávesnicí počítače, druhy klávesnic

žák dle svých možností

respektuje pravidla při práci s počítačem
zachází šetrně s výpočetní technikou

Výstup ŠVP

Čj, M – orientace
v abecedě i číselné
řadě, čtení
s porozuměním
MDV – kritický
přístup
k informacím
MKV – princip
slušného chování,
schopnost
komunikace
s příslušníky jiných
sociokulturních
skupin

OSV – pozornost,
soustředěnost

MPV, PT

5.11.2 Základy administrativy

SPORTOVNÍ HRY
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 7. – 9. ročníku jednu hodinu týdně jako volitelný vyučovací předmět. Pro
výuku je možno využít tělocvičnu školy, sportovní stadion při SOU zemědělské.

Vzdělávání v předmětu sportovní hry:
-

umožňuje žákům regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve
škole
rozvíjí pohybové dovednosti a kultivaci pohybu
učí žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu
upevňuje dovednosti a návyky při poskytování první pomoci

Formy a metody práce:
-

skupinové cvičení s využitím veškerého dostupného nářadí, náčiní a pomůcek
individuální činnosti na nářadí, ve dvojici a malé skupině
cvičení a pohyb v přírodě
soutěže, sportovní utkání, závody

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování
EV -

vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních
lidí

OSV - obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti
poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických situacích a rolích
MKV - schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy….
MDV - práce v realizačním týmu

Kompetence:
V předmětu sportovní hry budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
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Kompetence k učení
• poznávat smysl a cíl svých aktivit
• plánovat, organizovat a řídit vlastní činnost
• užívat osvojené názvosloví na úrovní cvičence, rozhodčího, diváka
Kompetence k řešení problémů
• vnímat nejrůznější problémové situace a plánovat způsob řešení problémů
• činit uvážlivá rozhodnutí, která jsou schopni obhájit
• uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení
• vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob
• učit se překonávat nezdary a překážky
Kompetence komunikativní
• komunikovat na odpovídající úrovni
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informací
• osvojovat si kultivovaný ústní projev
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• pracovat ve skupině
• podílet se na vytváření pravidel při práci v týmu, pravidla dodržovat
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého, respektovat názor druhého i
v případě, že je odlišný
• vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a
samostatný rozvoj
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
• chovat se zodpovědně podle situace
• organizovat si volný čas
Kompetence pracovní
• spoluorganizovat svůj pohybový režim
• ovládat základní postupy první pomoci
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dle svých schopností reprezentuje školu při sportovních
soutěžích

pomáhá při organizaci školních sportovních soutěží
(např.turnaje v kopané a dalších)
aktivně se sportovních soutěží účastní, rozvíjí zdravou
soutěživost

osvojí si pravidla jednotlivých her
dodržuje pravidla fair play, dbá na čestnost a
spravedlnost
pomáhá organizovat a řídit herní činnosti

rozcvičky, příprava organismu na cvičení, zklidnění po
cvičení
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, silová,
vytrvalostní, vyrovnávací, relaxační cvičení

rozcvičuje se před hlavní pohybovou činností, končí ji
postupným zklidněním organismu
rozvíjí rychlostní, koordinační, vytrvalostní a silové
schopnosti
provádí relaxačnícvičení
zvládá základní techniku sportovních her
propracovává herní taktiku

reprezentace školy

školní sportovní soutěže

herní činnosti, organizace

fotbal, přehazovaná, vybíjená, basketbal florbal, ringo,
házená, stolní, tenis, softbal, lyžování (běžky) a další dle
aktuálních možností školy
pravidla sportovních her

rozvoj komunikace, sportovní terminologie

správně používá sportovní terminologii

Učivo ŠVP
pravidla hygieny, bezpečnost při spotu, první pomoc

žák dle svých možností

volí odpovídající sportovní oblečení, dodržuje pravidla
bezpečnosti, zvládne základy l. pomoci

Výstup ŠVP

Sportovní hry

MDV – práce v
týmu

VDO – zásady
slušnosti, tolerance,
odpovědnosti

EV – vztah člověka
k prostředí

OSV – rozvoj
schopnosti
sebepoznání

MPV, PT

5.11.3 Dramatická výchova

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 7. – 9. ročníku jednu hodinu týdně jako volitelný vyučovací předmět.

Vzdělávání v předmětu dramatická výchova:
-

-

umožňuje žákům pracovat se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení,
kterými jsou lidský hlas a tělo; kultivuje je a směřuje k jejich vědomému používání
v procesu dramatické a inscenační tvorby i v běžné komunikaci
rozvíjí psychosomatické, komunikační a herní dovednosti a schopnosti

Formy a metody práce:
-

kolektivní práce a práce v týmu
individuální činnosti

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování
EV -

vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních
lidí

OSV - poznávání lidí, komunikace, psychohygiena, empatie
MKV - schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy….
MDV - práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení

Kompetence:
V předmětu dramatická výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• poznávat vlastní pokroky
• plánovat, organizovat a řídit vlastní činnost
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Kompetence k řešení problémů
• vnímat nejrůznější problémové situace a plánovat způsob řešení problémů
• činit uvážlivá rozhodnutí, která jsou schopni obhájit
• uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí
• zjišťovat, že problém může mít i více řešení
• vyhledat pomoc při ohrožení své či druhých osob
• učit se překonávat nezdary a překážky
Kompetence komunikativní
• komunikovat na odpovídající úrovni
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informací
• osvojovat si kultivovaný ústní projev
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• pracovat ve skupině
• podílet se na vytváření pravidel při práci v týmu, pravidla dodržovat
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého, respektovat názor druhého i
v případě, že je odlišný
• vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a
samostatný rozvoj
• cítit zodpovědnost za výsledky společné práce
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
• chovat se zodpovědně podle situace
Kompetence pracovní
• vydržet pracovní zátěž, koncentrovat se na pracovní výkon a jeho dokončení
• ovládat základní postupy první pomoci
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náměty a témata v různých situacích – jejich nalézání a
vyjadřování
práce na postavě – charakter, motivace, vztahy
dramatická situace, příběh – řazení situací v časové a
příčinné následnosti, dramatizace literární předlohy
inscenační tvorba – dramaturgie, režie, herecká práce,
scénografie, hudba a zvuk
komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe
smyslové vnímání
vyjádření emocí, pocitů, nálad
jednoduchý hudební doprovod
paměť a pozornost
práce s rekvizitou

propojuje somatické dovednosti při verbálním i
neverbálním vyjádření

sociálně komunikační dovednosti – komunikace
v běžných životních situacích, v herních situacích a
v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace,
reflexe a hodnocení, spolupráce, organizace tvůrčí
skupinové práce

prozkoumává témata z více úhlů pohledu, pojmenovává
hlavní téma a konflikt, uvědomuje si analogii mezi
fiktivní situací a realitou

přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke
společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní
své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a
prezentaci jejího výsledku

herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava,
struktura herní a jevištní situace
improvizace, improvizovaný dialog
využití zvukových prostředků k divadelnímu vyjádření
orientace v prostoru, rytmická paměť

rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně,
s partnerem, s hračkou, ve skupině), přijímá herní
pravidla a tvořivě je rozvíjí

Učivo ŠVP
psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné
tvoření hlasu (šeptání, mluvení nahlas, kontrast), držení
těla, verbální i neverbální komunikace
monolog, skládání a recitace poezie, diskuse
relaxační hry, soustředění

žák dle svých možností

uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev,
dodržuje základy hlasové hygieny a správného držení
těla

Výstup ŠVP

Dramatická výchova

OSV – rozvoj
schopností
poznávání

Vv – tvorba kulis

OSV – komunikace

OSV – poznávání
lidí, komunikace,
psychohygiena

MDV – tvorba
mediálního sdělení,
práce v realizačním
týmu

Čj – poezie

Hv – práce
s dechem a hlasem

MPV, PT

5.11.4 Výtvarné činnosti

VÝTVARNÉ ČINNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 7. – 9. ročníku jednu hodinu týdně jako volitelný vyučovací předmět.
Vzdělávání v předmětu výtvarné činnosti:
-

umožňuje žákům zvládnout techniky malby, kresby, plastického vyjádření
rozvíjí estetické cítění a vnímání prostředí
rozvíjí u žáka pozitivní vztah k umění a jeho vnímání

Formy a metody práce:
-

kolektivní práce a práce v týmu
individuální činnosti

Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - výchova k samostatnosti, ohleduplnosti, sebekritice
EV -

vztah člověka k životnímu prostředí

OSV - poznávání lidí, komunikace, psychohygiena, empatie
MKV - schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy….
MDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – kritický přístup k výtvarnému umění,
orientace ve výtvarném umění

Kompetence:
V předmětu výtvarné činnosti budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• samostatně pozorovat a vnímat realitu
• plánovat, organizovat a řídit vlastní činnost
Kompetence k řešení problémů
• tvořivě přistupovat k řešení výtvarných úkolů

371

•
•
•

správně se rozhodovat při používání materiálů, nástrojů, vybavení a techniky
vyhledat pomoc druhých osob
překonávat nezdary a překážky

Kompetence komunikativní
• komunikovat na odpovídající úrovni a obohacovat si slovní zásobu o odborné termíny
z výtvarné oblasti
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informace
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• pracovat ve skupině
• podílet se na vytváření pravidel při práci v týmu, pravidla dodržovat
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého, respektovat názor druhého i
v případě, že je odlišný
• vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a
samostatný rozvoj
• cítit zodpovědnost za výsledky společné práce
Kompetence občanské
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
• vytvořit si postoj k výtvarným dílům
Kompetence pracovní
• vydržet pracovní zátěž, koncentrovat se na pracovní výkon a jeho dokončení
• ovládat základní postupy první pomoci
• dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a hygieny
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žák dle svých možností

MPV, PT

kresba – poznává a využívá výrazové vlastnosti linie,
tvaru, jejich kombinace v ploše, uspořádání objektů do
celku
modelování – techniky plastického vyjádření, vztah
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly

netradiční materiály a techniky – batika, vosk,
přírodniny, plastická kresba …..

modeluje z plastelíny, hlíny, moduritu, z papíru, využívá
přírodnin k dotvoření objektu

zkouší využívat ve své tvorbě netradiční techniky a
materiály pro vyjádření svého výtvarného záměru

MDV – kritický
přístup
k výtvarnému
umění, orientace ve
výtvarném umění

EV – vztah člověka
k životnímu
prostředí

malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy, barvy VDO – výchova
základní a doplňkové, teplé a studené barvy, výrazové
k samostatnosti,
vlastnosti jejich kombinací
ohleduplnosti,
sebekritice

Učivo ŠVP

zvládá kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem

zvládá techniku malby vodovými a temperovými
barvami, suchým pastelem
používá různé druhy štětců dle potřeby
rozlišuje teplé a studené barvy
experimentuje s barevnými kombinacemi v ploše i
prostoru

Výstup ŠVP

Výtvarné činnosti

5.11.5 Hra na flétnu

HRA NA FLÉTNU
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Vyučuje se v 7. – 9.ročníku jednu hodinu týdně jako volitelný vyučovací předmět. Pro
výuku lze využívat kmenovou učebnu.

Vzdělávání v předmětu hra na flétnu:
-

umožňuje žákům seznámit se s technikou hry na flétnu
rozvíjí estetické cítění a vnímání prostředí
rozvíjí u žáka pozitivní vztah k hudbě a její vnímání

Formy a metody práce:
-

kolektivní práce a práce v týmu s využitím nástrojů Orffova instrumentáře
individuální činnosti

Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - cvičení pozornosti, dovednosti zapamatování smyslového vnímání
MKV - schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy….
MDV - vnímání zvuků - pozitivní sluchový vjem
EV -

vztah člověka k prostředí (vnímání hudby, motivace)

Kompetence:
V předmětu hra na flétnu budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
Kompetence k učení
• plánovat, organizovat a řídit vlastní činnost
• porozumět a používat hudební terminologii
Kompetence k řešení problémů
• tvořivě přistupovat k řešení hudebních úkolů
• vyhledat pomoc druhých osob
• učit se překonávat nezdary a překážky
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Kompetence komunikativní
• komunikovat na odpovídající úrovni a obohacovat si slovní zásobu o odborné termíny
z výtvarné oblasti
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informace
• klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění
Kompetence sociální a personální
• pracovat ve skupině
• posuzovat vlastní hru i hru spolužáků
• mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost
• při činnostech brát ohled na druhé, učit se vzájemně naslouchat, nerušit
• formulovat svůj názor, vyslechnout názor druhého, respektovat názor druhého i
v případě, že je odlišný
• vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a
samostatný rozvoj
• cítit zodpovědnost za výsledky společné práce
Kompetence občanské
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti druhých
• vytvořit si postoj k hudebním dílům
• prezentovat své úspěchy na veřejnosti (vystoupení pro spolužáky, rodiče)
Kompetence pracovní
• vydržet pracovní zátěž, koncentrovat se na pracovní výkon a jeho dokončení
• dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a hygieny
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Hra na flétnu

nádech ústy, zadržení dechu, prodloužený výdech na slabiku „dú“
tvoření zvuku
foukání do flétny
pokládání a zvedání prstů při hraní tónů H, A, G
názvy not
nota celá, půlová, čtvrťová

naučí se správnému dýchání při hře, držení flétny

učí se správnému nasazování tónu

seznámí se s technikou hraní na flétnu

nacvičuje prstoklad u jednotlivých tónů

pozná notovou osnovu, houslový klíč

rozezná hodnoty not a pomlk

rytmická cvičení (noty do dlaní, pomlky na kolena)

zkouší vytleskat rytmus not a pomlk

procvičování naučených tónů
hospodaření s dechem
rytmus
rytmická paměť
zápis not do notové osnovy
nota a pomlka osminová
nota půlová s tečkou
posuvky, tón fis; tón b (hes)
stupnice C dur
jednoduché etudy
repetice

procvičuje tóny C, D, E, F, G, A, H, C

učí se správně hospodařit s dechem

dodržuje rytmus

cvičí rytmickou paměť

dokáže zapsat noty do notové osnovy

pozná dlouhé a krátké tóny

učí se rozpoznat celý tón, půltón

seznamuje se se stupnicí C dur

zahraje stupnici C dur

pokusí se o náročnější formy hraní

procvičuje osvojené tóny

cvičení pro dvě skupiny
grafický záznam melodie
hra na flétnu + klavírní doprovod
doprovod k písním pomocí Orfových nástrojů
jednoduché klasické skladby

rozezná pojmy dvojhlas, kánon

seznámí se s ostinátním doprovodem

pokusí se o náročnější formy hraní

snaží se naslouchat druhým

dokáže poslouchat hudbu

staccato, ligatura

nácvik tónů

pomocí metodických cvičení postupně nacvičuje jednotlivé tóny

rytmizuje říkadla

seznámí se s pojmem takt, rytmus

nádech nosem do pomalého výdechu, 8x šeptem vyslovit s – s ..., š – š,
t – t atd. Dlaně na břichu
takt 4/4, 3/4, 2/4

provádí cvičení pro uvolnění bránice

pomlka celá, půlová, čtvrťová

hlasová hygiena

provádí dechová cvičení

Učivo ŠVP
sopránová zobcová flétna a její části

žák dle svých možností

seznámí se s nástrojem, zná název

Výstup ŠVP

Komunikace (aktivní
naslouchání MDV – vnímání
zvuků (pozitivní sluchový
vjem

VDO – rozvíjet aktivitu,
samostatnost, motivaci, vedení
k pomoci a ohleduplnosti
(práce ve skupinách)

Psychohygiena (uvolnění –
relaxace při hudbě, hře)

EV – vztah člověka k prostředí
(vnímání hudby, uklidnění)
OSV – Rozvoj schopností
poznávání (cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění,
cvičení dovednosti
zapamatování),
sebepoznání a sebepojetí
(moje učení)

Část F
6.

Hodnocení žáků a autoevaluace

6.1

Pravidla pro hodnocení žáků

Způsob hodnocení žáka stanovují Pravidla pro hodnocení žáků, která zpracovávají
podrobně způsoby hodnocení kritéria hodnocení a tvoří samostatnou přílohu školního
vzdělávacího programu (Příloha č. 2).
Jsou zpracována podle požadavků předpisů:
- Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
- Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky
- Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

6.2

Autoevaluace školy

Oblasti, cíle, kritéria, nástroje i časové rozvržení autoevalučních činností při
autoevaluaci školy jsou rozpracovány v Metodice vlastního hodnocení školy a tvoří
samostatnou přílohu školního vzdělávacího programu (Příloha č. 3).
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