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Část A
Identifikační údaje
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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
79-01-B/001 Pomocná škola (dobíhající obor)
79-01-B/01 Základní škola speciální 35 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, obě učebny 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
- školní jídelna s vlastní kuchyní
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-

tělocvična

Venkovní prostory:
- školní pozemek – trávníky, záhonky, kompostéry, zdroj vody, sklad nářadí
- venkovní hrací kout (pískovitě, lavičky, pérové 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 je téměř dokončena výměna školního nábytku. Podle finančních možností
systematicky doplňujeme učební pomůcky, materiál, počítačovou techniku, přístroje k výuce.
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, některé z nich jsou opatřené dotykovým monitorem.
Všechny učebny jsou vybaveny televizí, videorekordérem nebo přehrávačem CD a DVD,
nástěnnými prezentačními pomůckami. Většina třídy speciální školy mají odpočinkový a
hrací prostor vybavený hračkami, relaxačními a rehabilitačními pomůckami.
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, polohovací klíny, masážní přístroje a míčky, relaxační
padáky, gymbally, žíněnky, tunely, světelné pomůcky – hady, koule, pyramidy). Využívají
velké množství názorných pomůcek – skutečných předmětů z běžného života. K výuce slouží
stánek obchod s širokým sortimentem, cvičnými penězi., stavebnice, nástěnné obrazy,
demonstrační obrázky s magnetkami, cvičné hodiny, stavebnice, puzzle, stolní společenské
hry, domina, provlékadla, pexesa, látková a plastová písmena, počítadla, kalkulátory, Orffovy
nástroje, mapy, hračky, knihy, encyklopedie, logopedické zrcadlo. Žáci speciálních tříd
využívají také žákovskou knihovnu.
Relaxační místnost je vybavena vodním lůžkem, houpací sítí, závěsnou houpačkou,
pomůckami pro zrakovou a sluchovou stimulaci, pomůckami pro muziko, arte a aromaterapii.
V současné době plánujeme vybudování druhé relaxační a rehabilitační místnosti.
Pro výuku žáků s autismem máme řadu speciálních pomůcek, které slouží ke
strukturovanému vyučování (piktogramy, pomůcky pro výuku VOKSu – obrázky, fotografie,
suché zipy) a speciálně zařízené učebny (koutky pro samostatnou práci).
Vyučující si zpracovávají řadu vlastních pracovních listů, připravovaných „na míru“
jednotlivým žákům – čtení, psaní, věcné učení. Vyrábějí písmenka z různých materiálů,
maximálně využívají možnosti zatavování vyrobených pomůcek do fólii – laminování
(abeceda, násobky, číselné řady, tabulky ke čtení, skládanky..).
Pro výuku žáků se zrakovým postižením využíváme speciální psací stroj s tiskárnou,
lampy a speciální pomůcky pro slabozraké.
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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.
Škola je vybavena keramickou pecí, která rozšiřuje možnosti rozvoje jemné motoriky,
výtvarného cítění a seberealizace dětí.
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. Speciální třídy využívají především Dětské koutky,
Všeználka, ale i další programy, mohou využívat také multimediální učebnu s interaktivní
tabulí v prvním patře. Plánujeme vybudování multimediální učebny také v přízemí, kde bude
sloužit všem žákům speciálních tříd bez ohledu na jejich pohybové možnosti. Speciální třídy
mají vlastní videokameru, možnost používání školního fotoaparátu.
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. Realizuje se na krytém zimním stadionu pod
záštitou hokejového klubu Rožnov p. R. Lze využívat základního a zdokonalovacího kurzu
plavání pro 3. a 4. roč. v Plavecké škole v Rožnově p. R.
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. Speciální třídy realizují dvě skupiny relaxačních a rehabilitačních činností v učebnách
speciálních tříd a v relaxační místnosti (snoezeleen), pod vedením vychovatelky a asistentek
pedagoga.
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.
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2.6

Charakteristika pedagogického sboru

V současné době tvoří pedagogický sbor 12 učitelů, 3 vychovatelé, 8 asistentů
pedagoga (neúplné úvazky) a 2 dobrovolní pracovníci. Z toho ve třídách základní školy
speciální působí 5 učitelů, 1 vychovatelka, 5 asistentů pedagoga.
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. Silnou stránkou je pozitivní vztah k dětem a
jejich rodinám, ochota, obětavost, vzájemná vstřícnost, nápaditost a schopnost učit se a
přizpůsobit se novým úkolům.
Práce je náročná na trpělivost, lásku k dětem a na pedagogický optimismus – výsledky
práce jsou vidět až po delším časovém období a i když jsou většinou pokroky pro jednotlivé
žáky obrovské, mohou se bez dostatečného vhledu do situace jevit jako minimální a pomalé.
Všichni pedagogičtí si rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti prostřednictvím
kurzů, školení a seminářů v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dva z pedagogů splňují i kvalifikaci zdravotní sestry. Úroveň Z ve školení počítačové
gramotnosti získalo 98% pedagogů, 80 % dosáhlo úrovně P0. V současné době se 13
pedagogů vzdělává ve dvouletém kurzu pro práci s interaktivní tabulí.
Ve škole pracuje:
- výchovný poradce, který zároveň vykonává funkci školního metodika prevence
- koordinátor enviromentální výchovy
- správce ICT
Škola má 6 provozních zaměstnanců.

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
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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.

2.9

Organizace vzdělávání

Základní škola speciální je desetiletá, v současné době ji navštěvuje 23 dětí, které jsou
rozděleny do 4 tříd.
Jsou do nich přijímány děti s mentálním, tělesným a smyslovým postižením, s vadami
řeči, děti s poruchami autistického spektra (PAS), lehkou mozkovou dysfunkcí, stavy po
DMO, s hyperktinetickým syndromem, poruchou hybnosti, se sníženou adaptabilitou,
poruchami koncentrace, s psychickými problémy. Žáci jsou přijímáni nebo převáděni z jiného
vzdělávacího programu výhradně na žádost rodičů a po doporučení speciálně pedagogického
centra.

Speciální třída 1

-

Ve třídě je 6 žáků 2. – 8. roč. ZŠS s těžkým mentálním postižením, s tělesným postižením
(imobilní žáci), s kombinací postižení. Rehabilitační třída.
Vnitřní členění (tzv. rehabilitační třídy) vychází z úrovně individuálních schopností a
potřeb žáků.
Režim dne vyžaduje odlišné organizační uspořádání, nezbytné je časté střídání činností s
relaxací. Součástí třídy je relaxační místnost s vodní postelí.
Charakteristické pro práci v této třídě je individualizované vyučování.
Součástí režimu dne je zdravotní cvičení.
Nezbytnou podmínkou úspěchu je úzká spolupráce s rodinou dítěte.
Výuku zajišťuje učitelka, vychovatelka a asistent pedagoga.

Speciální třída 2

-

Třídu navštěvuje 4 – 6 žáků 1. – 6. roč. ZŠS s těžkým mentálním a těsným postižením v
kombinaci s poruchami autistického spektra.
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-

-

-

Autistická třída. Strukturovaný režim.
K žákům se přistupuje individuálně, zohledňuje se jejich postižení a potřeby. K rozvoji
komunikace a zlepšení sociální interakce u dětí s poruchami autistického spektra je
využíván výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS).
Cílem práce je vytvořit příjemné prostředí, kde se děti cítí dobře a mohou rozvíjet své
dovednosti. Je zde kladen důraz na sebeobslužné činnosti, fyzickou a psychickou pohodu
žáků a rozvoj komunikačních dovedností.
Žáci se v maximální možné míře zapojují do všech činností školy.
Výuku zajišťuje učitelka a dvě asistentky pedagoga.

Speciální třída 3

-

-

-

Třída má celkem 4 - 6 žáků 6. – 10. roč. ZŠS se středně těžkým a těžkým mentálním
postižením, s více vadami a s diagnózou PAS. U části žáků strukturovaný režim.
Důraz je kladen na osvojování vědomostí, dovedností a návyků, které umožní žákům, aby
se co nejlépe orientovali v okolním prostředí, zapojili se do každodenního praktického
života a stali se pokud možno samostatnými a co nejméně závislými na péči svého okolí.
Zde se završuje proces vzdělávání žáků speciální školy, upevňují se a systematizují
vědomosti a dovednosti získané v předcházejících stupních k praktickému a profesnímu
uplatnění.
Výuku zajišťuje učitelka a dvě asistentky pedagoga.

Speciální třída 4

-

Třída byla otevřena ve školním roce 2009/2010. Navštěvuje ji 7 dětí.
Jsou zde žáci 6. – 10. roč. ZŠ speciální se středně těžkým mentálním postižením, DMO,
diagnózou PAS a s kombinací postižení (Downův syndrom, těžká epilepsie).
Vzhledem k náročnosti výuky jsou zde přítomny dvě učitelky.
Těžištěm práce je poskytování základních vědomostí a dovedností potřebných
v praktickém životě. U části žáků strukturovaný režim.
Výuku zajišťuje učitelka a dvě asistentky pedagoga.

Zařazování do jednotlivých tříd se odvíjí od základní diagnózy, individuálních potřeb žáka a
jeho mobilních schopností (pouze do tří tříd je bezbariérový přístup). Proto jsou žáci ve
třídách různého věkového složení.
Režim dne jednotlivých tříd je orientačně stanoven rozvrhem hodin, nemá však pevný režim.
Vychází z potřeb a možností a momentálního psychického a zdravotního stavu žáků, z jejich
míry koncentrace nebo únavy. Pro většinu žáků jsou vypracovány individuální vzdělávací
plány.
Absolventi speciální školy mají možnost hlásit se na praktickou školu (Kelč, Nový Jičín).
V Rožnově pod Radhoštěm mají děti po ukončení studia možnost navštěvovat domov domácí
péče Kamarád.
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Část C
3.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1

Zaměření základní školy speciální:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dobrá znalost žáků, pravidelná diagnostika
individuální přístup, diferenciace
atmosféra klidu, přátelského ovzduší, tolerance
pocit jistoty a bezpečí
každodenní spolupráce s rodinou žáků
rozvoj sebeobsluhy, hygieny a stravování
individualizované vyučování
podpora komunikace a sociálního začleňování
dlouholeté zkušenosti z práce s autistickými žáky
alternativní komunikace
zaměření na relaxační a rehabilitační činnosti s žáky s kombinací postižení
vzájemná spolupráce všech pracovníků školy
rozvoj praktických činností využitelných v každodenním životě
environmentální výchova – aktivní podíl žáků na tvorbě a péči o prostředí školy

Základní škola speciální je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami s cílem uplatnění dosažených vědomostí, dovedností a návyků
v praktickém životě.
Poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením
v kombinaci s tělesným postižením, smyslovými vadami, vadami řeči a poruchami
autistického spektra. Klade důraz na rozvoj zájmů a aktivit pro trávení volného času.
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.
Žáci jsou do školy zařazováni na základě odborného vyšetření speciálně
pedagogickým centrem v průběhu své základní školní docházky.
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.
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Na materiálním zabezpečení integrací se podílí škola, Nadační fond školy a občanské
sdružení Dolíček formou projektové a grantové činnosti.
Postupně a promyšleně chceme zavádět do výuky kooperativní a projektové
vyučování, rozvoj komunikace, týmové spolupráce a vlastního sebehodnocení.
Do výuky začleňujeme práci s počítačem a komunikativní dovednosti.
Za klíčové považujeme rozvoj sebeoblužných a praktických pracovních činností, které
žák využije případně v přípravě na povolání, ale především ve svém osobním životě. Proto je
velký důraz kladen na přiměřenou formu rodinné a sexuální výchovy, představy o 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, ve školní družině a relaxačních a
rehabilitačních činnostech, rozvoj pohybových schopností, estetického cítění, výtvarných a
hudebních schopností.
Dlouhodobě se zaměřujeme na práci v oblasti ekologie a 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 myšlení
na podkladě názoru a
k řešení problémů

Umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat
je k 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.
Globální metoda čtení, sociální čtení, sociální počty, psaní hůlkovým písmem, VOKS, piktogramy, znak do řeči. Spolupráce se SPC pro žáky
hluchoněmé a zbytky sluchu, pro poruchy řeči.
Rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, sebeobsluhy. Osvojení trivia – aplikace na praktické životní situace.

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

3.2.1 Výchovně vzdělávací strategie - středně těžké mentální postižení

3.2
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4.

3.

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

Vést žáky k všestranné a
účinné komunikaci

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, znak do řeči apod.
Používáním otevřených otázek vést žáky důsledně od jednoslovných odpovědí k odpovědím celou větou.
Vést žáky ke správné formulaci otázek – na základě konkrétních příkladů, 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. Dramatizace – pohádka, situace z každodenního života.
Řečová výchova, logopedické zrcadlo.

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

17

Připravovat žáky k tomu,
aby si uvědomovali svá
práva a naplňovali své
povinnosti

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

Učit žáky chránit vlastní
zdraví a zdraví ostatních

Vést žáky k ohleduplnosti
k jiným lidem 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.
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9.

Pomáhat žákům, aby
poznávali své schopnosti a
možnosti a využívali je
v osobním i pracovním
životě.

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, Praktické škole, os. Kamarád, 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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Vést žáky k rozvíjení
komunikačních dovedností
využíváním systému
alternativní a
augmentativní komunikace

Rozvíjet pohyblivost žáků a
snažit se o dosažení co
nejvyšší míry jejich
samostatnosti a orientace
ve vztazích k okolí

2.

3.

Osvojit si základní
hygienické návyky a
činnosti týkající se
sebeobsluhy.

1.

Cíle základního vzdělávání

Reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby, zvládnout předverbální dovednosti a nesymbolickou komunikaci.
Cvičení zrakové a sluchové, nápodoba, průzkumná a senzomotorická hra, komunikační hra s oslovením, rytmizace, melodizace. Pohybové hry
s komunikačními prvky. Poznávání symbolických zvuků. Každodenní činnosti s ustáleným komentářem. Rozšiřování pasivní slovní zásoby, fázová
cvičení na pochopení a používání sociálních slov – oslovení, pozdrav, prosí, děkuji, ano, ne, ještě, znovu verbálně nebo pomocí AAK. Modelové
situace – lékař, obchod atd. Transfer nacvičených dovedností – spolupráce s rodinou – přenos do života ve škole, rodině, nákupy. Podpora dalších
dovedností – odmítnutí, požádání, sdělování informací, dotaz...
Fonační cvičení, napodobování hlasů a zvuků, akustická diferenciace, masáže mluvidel, oromotorika. Rozvoj aktivní slovní zásoby se zrakovou
podporou (citoslovce, podstatná jména, slovesa, přídavná jména, zájmena, číslovky), verbálně nebo AAK. Podpora tvoření krátkých vět 2 – 3 slova.
Říkanky s pohybem nebo s jinou zrakovou podporou. Doplňování známého příběhu se zrakovou podporou. Pasivní a aktivní dechová cvičení, foukání.
Aromaterapie. Nácvik a hry pro udržení ústního závěru. Nácvik smrkání.
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, znak do řeči apod.
Podpora přátelské atmosféry, odstraňování bariér neporozumění, nežádoucích projevů v komunikaci.
Využívat individuálně vhodně alternativní a augmentativní komunikaci.
Poznávání a pojmenovávání, přiřazování. Nácvik orientace v prostoru, čase – struktury.

Aktivně spolupracovat při činnostech. Fázické pohyby, dosahování, ukazování. Cvičení na vnímání středové osy. Posunování lehkého předmětu po
hladké podložce. Zanechávání stop v různém materiálu. Otisky, čárání. Senzorika ruky – poklepy, hlazení, míčkování. Uvolňování spasticity ruky –
masáž, přehrabování drobných předmětů-přírodnin, písku. Úchop a uvolnění úchopu s materiálem. Mačkání měkkého materiálu. Přenášení lehkého
materiálu. Tahání za provázek. Modelovací hmoty, trhání materiálů, stříhání terapeutickými nůžkami. Kinetické hry na rozvoj jemné motoriky –
alternativní ovládání počítačových komunikačních programů – Dětský koutek, Méďa, Altík aj.
Jednoduché pohybové hry se zpěvem a muzikoterapie. Masáže, bazální stimulace, míčkování. Senzomotorická cvičení. Polohování, cvičení na
žíněnkách. Cvičení s míči, na gymballu. Napodobování pohybů, koulení míče, plazení, lezení k cíli, na překážkách. Cvičení v kuličkovém bazénu.
Pohybové hry a cvičení. Skoky, běh, házení, koulení, chůze přes překážky. Pohyb v terénu, ve vodě, na ledu. Hry na sněhu, se sněhem.
Prociťování pohybů, pasivní pohyby, relaxační masáže, hudební relaxace.

Stabilizace cíleným polohováním. Pasivní a aktivní pohyby horních i dolních končetin při oblékání, svlékání. Nácvik kousání, pití z hrnku, nabírání
lžící. Nácvik správného sezení u jídla. Odnášení a přinášení nádobí. Vybalení svačiny, úklid místa. Prostírání stolu, nalévání a nabrání jídla. Používání
nože při mazání. Nácvik krájení. Používání ubrousků. Úklid po jídle. Úklid osobních věcí na dané místo. Úklid hraček a pomůcek. Nácvik péče o okolí
– květiny, zametání, mytí tabule, úklid třídy...Čistota oděvu.
Aktivní i pasivní pomoc při plenkování, přebalování, mytí, převlékání. Upozornění na nutnost použití WC, sundání a natažení oděvu, použití toaletního
papíru, hygienického ubrousku, mýdla, ručníku mytí rukou, pouštění a zastavení vody. Čištění zubů, česání vlasů. Používání kapesníku.
Aktivní a pasivní dopomoc při oblékání a vysvlékání svrchního oděvu, ponožek, zapínání knoflíků, suchých zipů, zipů,nasazení čepice, obouvání bot.
Úklid obuvi a oděvu na místo v šatně, v tělocvičně, ve třídě. Vždy slovní doprovod, gesta, mimika, struktury, piktogramy apod.
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Vést žáky k vytváření
pozitivních vztahů ke
spolužákům a začlenění do
kolektivu.

Rozvíjet pozornost,
vnímavost a poznání.

5.

6.

Rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat s blízkými
osobami a vykonávat
jednoduché úkony.

4.

Cíle základního vzdělávání

Vytvářet dostatek příležitostí k získání zkušeností v činnostech, které jim přinášejí radost, uspokojení, zážitky. Rozvíjet citové vztahy k lidem, přírodě,
ke kultuře.
Poznávání členů rodiny a osob ze svého okolí přímou interakcí. Poznávání osob podle hlasů. Poznávání spolužáků a učitelů při ranních činnostech –
uvítání... Přiřazování fotografií. Výběr na komunikačních tabulkách. Nácvik reakce na oslovení, zavolání při činnostech během celého dne.
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, zájmové
činnosti, školní vystoupení, besídky, výstavky, projektová činnost, návštěvy koncertů. divadel, výstav, výlety, exkurze…..
S pomocí dospělých se orientovat ve vlastních citových vztazích, učit se vyjádřit, řešit.
Denní fázová cvičení k nácviku dovedností nebo reakcí na sociální kontakty a k odstranění nefunkčních vzorů chování. Ranní komunikační kruhy –
pozdrav, oslovení, prosba, poděkování).

Prostřednictvím přiřazování, třídění a výběru na pokyn vedeme žáka k porozumění pojmům, znakům a symbolům. Pojmy a symboly, které odpovídají
porozumění žáka (předměty, fotografie, obrázek, ext) zařazujeme do všech činností tak, aby je žák mohl používat a propojovat s životními situacemi.
Strukturované úkoly, diferencovaná nabídka, názorné pomůcky, makety, činnostní učení, globální čtení, sociální čtení a počty. Multisenzorický
přístup, vícenásobné opakování, intenzivní zpětná vazba, uspořádávání do souvislostí s praktickým životem.
Cvičení na rozvoj koncentrace pozornosti, smyslového vnímání a paměti.
Individuální přístup k žákovi na základě jeho dosavadní úrovně, stupně postižení a různé míry podpůrných opatření .
Třídění, řazení, přehrabování, přebírání. Manipulační činnosti. Grafomotorická cvičení.
Rozvoj smyslů. Světelná a zvuková stimulace, pohybové hry. Zrcátka, svítilny, lesklé odrazové plochy. Zvukové a hmatové hračky, předměty denní
potřeby, obrázky. Vnímání doteků, chladu, tepla, zvuků, obrazů. Sluchová cvičení – pouštění vody, další zvuky. Orofaciální stimulace.
Práce s počítačem a interaktivní tabulí, využití DVD, CD, přehrávačů.
Poznávání barev, malování, lepení, trhání, mačkání, navlékání, řazení, modelování, překládání, stříhání.
Dechová, rezonanční a fonační cvičení. Poznávání a označování zvuků.

Nácvik očního kontaktu. Oslovování, poznávání osob ve třídě – děti, pedagogové, rodiče. Ve větší skupině – škola – ostatní pracovníci, žáci, cizí
osoby. Kontakt očima, dotekem, slovem, gestem, mimikou.
Strukturované úkoly, názorné pomůcky, makety, činnostní učení, sociální čtení, sociální počty, globální čtení. Strukturovaný režim v symbolické
podobě.
Přesně stanovovat a objasňovat, za co je žák chválen, kárán, sankcionován. Kladná i záporná hodnocení se snažit uplatňovat bezprostředně po
zhodnocené činnosti, projevu.
Atmosféra vstřícnosti, přátelství, jistoty, bezpečí, důslednost. Pozitivní hodnocení, soustavné záměrné podtrhávání kladných vlastností žáka,
upevňování pocitu vlastní jedinečnosti.
Spolupráce ve výuce, vzájemná pomoc.
Rozvoj sociálního chování – zapojovat do akcí školy. 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, spolupráce s rodiči a dalšími partnery.
Ověřovat si své schopnosti na konkrétních praktických činnostech.
Získávat a postupně si rozvíjet jednoduché základní pracovní úkony.
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Vytvářet u žáků potřebu
projevovat pozitivní city.

Připravovat žáky k tomu,
aby se projevovali jako
samostatné osobnosti.

7.

8.

Cíle základního vzdělávání

Vědomí vlastní osoby – prostřednictvím somatických, vibračních podnět, využitím prostředí snoezellen. Hra na tělo.
Podpora samostatnosti. Pochvala, odměna. Pozitivní přijetí. Příležitosti pro realizaci toho, co může vykonat sám nebo s minimální dopomocí.
Podporovat pozitivní prožitek z toho, kdy žák sám něco vyjádří, vykoná. Podporovat každý pokrok žákovi, rodičům, zdůrazňovat jeho význam.
Podpora a ocenění každého posunu v sebeobslužných a pracovních činnostech, v rozvoji komunikace, v osvojení jednoduchých dovedností a
pracovních úkonů. Využíváme různých příležitostí pro procvičování naučených sociálních dovedností – výlet, návštěva, nákup, divadlo, koncert...
Opakování známých situací – samostatný pohyb, řešení situací. Nové, neznámé situace zařazujeme postupně. Povzbuzujeme odměnou.
Úprava, strukturalizace a výroba vlastních pomůcek – podpora samostatnosti žáků v jejich používání.

Zvukové a hmatové podněty, komunikace, hudba. Muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie. Snoezellen.
Hra na tělo, Orffovy nástroje. Vyjadřování rytmu, poslech náladové hudby – vyjádření emoce. Muzikoterapie. Pohybové hry s popěvky, říkadly,
jednoduché tanečky, spontánní tanec. Arteterapie, muzikomalba. Relaxační cvičení. Zpěv nebo vokalizace písní. Poznávání a vyjadřování zvuků.
Vytváření rituálů.
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Aktivně se zapojuje do různých výukových činností pod vedením pedagoga.

Orientuje se v učebnici a na stránce.

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

1.6

1.7

1.8

Nevysmívá se ostatním za jejich chyby.

Za pomoci pedagoga porovnává výsledky své práce se vzorem, předlohou, normou.
Učí se přijímat hodnocení.
Za pomoci pedagoga se snaží dodržet čas, naplánovaný na splnění úkolu.

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

S pomocí pedagoga se snaží vyjádřit, co se mu na činnosti líbilo.

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Práce s informacemi

Žádá o pomoc pedagoga, přijímá pochvalu ale i nepříznivé hodnocení konkrétní
situace, neuráží se.

1.9

Výsledky učení

Požádá pedagoga o pomoc, když něčemu nerozumí nebo sám nezvládá.

1.5

Výuka

1.4

O přestávkách odpočívá. Společně s pedagogem si vytváří režim střídání činností –
práce, odpočinek, zábava.

Učí se žádat učitele o pomoc, když potřebuje klid při práci, respektuje pokyn učitele
na podobný požadavek ke své osobě.
Učí se žádat o radu učitele a respektovat, pokud mu pedagog nechce nebo nemůže
vyhovět hned. Nevzteká se.

1.2

1.3

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

6. ročník

1.1

Metody a způsoby učení

1. Kompetence k učení

3.2.3 KOMPETENCE – středně těžké mentální postižení

Snaží se pracovat v daném čase, při plnění úkolu se nenechá rozptylovat dalšími
činnostmi.
Společně s pedagogem a spolužáky mluví o tom, co mu a ostatním spolužákům jde
dobře a kde potřebují dopomoc a radu.
Společně se spolužáky vyjadřuje, co se jim na práci líbilo, co je bavilo a co ne.

Pokud neví, radí se s pedagogem a spolužáky.
Pod vedením pedagoga poznává vlastní pokroky.
Upozornění na chybu nepřijímá jako kritiku své osoby, ale společně s pedagogem
hledá cestu k nápravě.
Nevysmívá se ostatním za jejich chyby. Pokud sám udělá chybu, snaží se ji přiznat a
společně s pedagogem a spolužáky hledá cestu k nápravě.
S pomocí pedagoga stanoví kriteria, podle kterých bude práce úspěšná.

Za pomoci názoru uvede konkrétní příklady, jak může využívat učivo, dovednost,
poznatek z výuky v každodenním životě.

Pod vedením pedagoga vyhledá v učebnici, encyklopedii, časopisu, v textu základní
informace (případně obrázkové).

Nebojí se zeptat nebo požádat o vysvětlení, připojí se se svojí zkušeností
z každodenního života, uvádí konkrétní příklady.
S dopomocí pedagoga se přizpůsobuje různým výukovým aktivitám.

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 nemůže nebo nechce pomoci ihned, počká. Nevykřikuje a hlasitě nevyžaduje
pomoc, nevzteká se.
Pod vedením pedagoga během procesu učení střídá vhodné činnosti, přestávky
vyplňuje relaxací, hrou, odpočinkem.

10. ročník
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S pomocí pedagoga hledá informace z daného zdroje.

S pomocí pedagoga využívá známé symboly, znaky, termíny.

1.15

1.16

Pod vedením pedagoga zpracuj jednoduchý úkol na základě dané informace (ústní,
obrázek, text...).
Při plnění úkolů využívá podpory jednoduchých znaků, symbolů, termínů.

24

Společně s pedagogem určí, co nebo kdo problém způsobuje.

Společně s pedagogem určí, zda je situace nová, neznámá.

S pedagogem určí, zda z problému vyplývá nebezpečí.

2.2

2.3

2.4

Společně s pedagogem si povídá, jaké jsou možnosti řešení.

Společně s pedagogem hledá i jiné řešení.

2.6

2.7

Společně s pedagogem pokračuje v řešení, i když narazí na překážku.

Společně s pedagogem hledá chybu a opraví ji.

2.9

2.10

Pomáhá pedagogovi zaznamenat výsledky jednoduchého pokusu.

2.12

Pod vedením pedagoga najde svoji chybu.

Společně s pedagogem si povídá o tom, co jim pokus ukázal nového.

2.13

2.14

Posouzení a aplikace řešení

Pod vedením pedagoga se podílí na jednoduchém experimentu.

2.11

Experimentální řešení

Společně s pedagogem jednoduchý problém řeší.

2.8

Řešení problém

Povídá si s pedagogem, proč se asi něco stalo.

2.5

Plánování řešení

Pod vedením pedagoga se seznámí se situací k řešení.

6. ročník

2.1

Analýza problému

2. Kompetence k řešení problémů

Společně s pedagogem a spolužáky hodnotí výsledky pokusu.

Dovede uznat svoji chybu a podle rady pedagoga nebo spolužáka ji opravit.

Společně s pedagogem a spolužáky zaznamenává výsledky jednoduchého pokusu.

Společně s pedagogem a spolužáky pracuje na jednoduchém experimentu.

Za podpory pedagoga a spolužáků se snaží pokračovat v úkolu, i když není zatím
úspěšný.
S dopomocí pedagoga a spolužáků hledá chybu a opraví ji.

S dopomocí pedagoga a spolužáků jednoduchý problém řeší.

S dopomocí pedagoga a spolužáků navrhuje i jiné možné řešení.

S dopomocí spolužáků a pedagoga navrhne možné řešení.

Společně s pedagogem a spolužáky vysloví, co se asi stalo, stane (hypotéza).

S dopomocí pedagoga určí, zda a jaké nebezpečí z problému plyne.

S dopomocí pedagoga odvodí, zda se již s takovým problémem setkal.

S dopomocí pedagoga určí příčinu problému.

S dopomocí pedagoga pojmenuje problém, který bude řešit.

10. ročník
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S pomocí pedagoga vyhledá stručnou informaci k danému tématu (i obrazovou).

3.2

Pokud mu někdo neporozumí, nevzteká se a není agresivní.

K vyjádření používá za dopomoci pedagoga grafická znázornění a symbolické
prostředky.
Za pomoci pedagoga seřadí jednoduchý chronologický sled ze života (2 prvky).

3.4

3.5

3.6

Nakreslí přání, pozdrav, s dopomocí pedagoga doplní grafický symbol nebo text.

3.9

Umí poděkovat, požádat, pozdravit, učí se přiměřeně oslovovat ostatní (i
mimoslovně, alternativně).

3.11

Za korekce pedagoga vyslechne krátké sdělení, neskáče do řeči.

Za podpory pedagoga naváže kontakt (i mimoslovní, alternativní) v malé skupině
nebo ve dvojici.
Nehádá se a nenadává.

S pomocí pedagoga vyjadřuje své pocity.

Vyhledá pomoc pedagoga, pokud s ním někdo komunikuje hrubě, obtěžuje ho svými
projevy.

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Naslouchání, navozování a udržování kontaktu při komunikaci

Za podpory pedagoga vyjádří jednoduché sdělení.

3.10

Ústní projev

Učí se psát, zvládat tvar písmen (případně hůlkové písmo).

3.8

Písemný projev

3.7

Za pomoci pedagoga vyjádří (i mimoslovně, alternativně) jednoduchou myšlenku,
dotaz, přání.
Nepoužívá vulgární slova, posunky, gesta.

3.3

Způsob vyjadřování, srozumitelnost

Rozumí jednoduchému pokynu, pokyn stručně zopakuje.

6. ročník

3.1

Práce s informacemi

3. Kompetence komunikativní

Vyhledá pomoc pedagoga nebo spolužáka, pokud s ním někdo komunikuje hrubě,
obtěžuje ho svými projevy.

S dopomocí pedagoga vyjadřuje své pocity a názory.

Za podpory pedagoga nebo spolužáka naváže kontakt (i mimoslovní, alternativní)
s osobou, kterou dříve neznal.
Nehádá se, neuráží ostatní, svůj nesouhlas se snaží vyjadřovat slušně.

Vyslechne krátké sdělení bez toho, aby je přerušoval, sleduje mluvčího.

Jednoduše se omluví, oslovuje dospělé i spolužáky, poděkuje, požádá, pozdraví (i
mimoslovně, alternativně).

Za podpory pedagoga vyjádří jednoduché sdělení tak, aby mu spolužáci porozuměli.

S dopomocí pedagoga napíše nebo nakreslí přání, pozdrav nebo si zaznačí úkol,
informaci pro rodiče.

S pomocí pedagoga stručně napíše heslo, několik slov a doplní je obrázkem.

K vyjádření používá za dopomoci pedagoga nebo spolužáků grafická znázornění a
symbolické prostředky, snaží se porozumět symbolům a gestům spolužáků.
Za podpory pedagoga seřadí (i pomocí obrázků) sled událostí od začátku do konce
dějové posloupnosti v čase (pohádka, příběh).

Pokud mu někdo neporozumí, hledá pomoc u pedagoga nebo jiného spolužáka.

Za dopomoci pedagoga vyjádří jednoduchou myšlenku, dotaz, přání tak, aby mu
spolužáci porozuměli (i mimoslovně, alternativně).
Nepoužívá vulgární slova, posunky, gesta.

Za podpory pedagoga vyhledává společně se spolužáky informace k danému tématu
z nabídnutých zdrojů (i obrazové).

Z pokynu pedagoga pochopí, co je důležité. To stručně zopakuje.

10. ročník
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Pod vedením pedagoga je ochoten pracovat ve dvojici nebo v malé
skupině.
Plní roli ve dvojici s elementárním úkolem na jasný pokyn pedagoga.

Má snahu pomoci nebo požádat o pomoc, když někdo na úkol nestačí.

Pod vedením pedagoga dokončí práci, uklidí pracovní místo.

Za pomoci pedagoga díla, výrobky, práce vystaví.

Společně s pedagogem zhodnotí, zda byl kol splněn a zda pracovali
všichni.

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.10

Práce ve skupině (s výjimkou žáků s diagnózou PAS).

4.9

4.8

Za pomoci pedagoga a modelové situace navozuje podmítání nabídek
neznámých osob.
Učí se přivolat pomoc sobě i druhým.

Za pomoci pedagoga se snaží vyslovovat své nápady, názory
(i mimoslovně, alternativně).
Snaží se nesvádět vinu na druhé.

4.6

4.7

Raduje se z úspěchů práce, kterou dělá společně s ostatními.

V jednoduchých činnostech za podpory pedagoga rozvíjí své silné
stránky.
Pod vedením pedagoga se pomocí posilování pozitivních vlastností
snaží odstraňovat své nedostatky.
V jednoduchých každodenních činnostech za spolupráce pedagoga
poznává, které chování není podle pravidel a mohlo by ohrozit zdraví
jeho nebo ostatních.
Za pomoci pedagoga se dokáže omluvit (i mimoslovně, alternativně),
když nezvládl své chování.

4.5

Vztahy s druhými

4.4

4.3

4.2

4.1

Poznání sebe samého

6. ročník

4. Kompetence sociální a personální

Učí se nehádat a neobviňovat z chyb ostatní.

Pod vedením pedagoga udržuje pořádek po dobu plnění úkolu, po ukončení se za jeho podpory
postará o úklid.
S pomocí pedagoga prezentuje práci, výrobky, díla ve třídě, škole, vloží ho do portfolia nebo na
webové stránky apod.
Společně s pedagogem zhodnotí, zda skupina úkol splnila nebo je něco potřeba dodělat nebo
opravit.
Učí se zhodnotit, zda všichni pracovali a co se komu podařilo.

Nabídne pomoc, požádá o pomoc.

Je ochoten ve dvojici nebo skupině upravit pracovní místo, půjčovat pomůcky, spolupracovat pod
vedením pedagoga.
Plní jasně sdělenou roli pedagogem, jednoduchý úkol ve skupině, pozná, kdy je úkol hotov.

Nacvičuje řešení situace, kdy se cítí ohrožený on nebo jiná osoba. Obrací se na osobu, které
důvěřuje a snaží se jí problém sdělit /i mimoslovně, alternativně).

Odmítá nabídky neznámých osob, učí se řešit vzniklou situaci, ví na koho se obrátit.

Snaží se nesvádět vinu na druhé, přiznat voji chybu, omyl.

Za podpory pedagoga se pokouší druhým vyslovit (i mimoslovně, alternativně) uznání, poděkovat
za uznání vyslovené své osobě.
Raduje se s úspěchů společné práce.
Za přímého vedení pedagoga se snaží vyslechnout nápad, názor druhého, neposmívat se mu.

Pokud jedná impulsivně a své jednání nezvládne, snaží se omluvit (i mimoslovně, alternativně).

Rozpoznává, kterým chováním porušuje pravidla nebo ohrožuje své zdraví, či zdraví ostatních.
Snaží se tomuto chování vyhýbat.

P podporou pedagoga se snaží překonávat své nedostatky a omezení.

S podporou pedagoga poznává své silné stránky, rozvíjí je a posiluje své postavení v kolektivu.

10. ročník
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Pod vedením pedagoga zkouší vyjádřit svůj názor (i mimoslovně, alternativně).

S pomocí pedagoga zkouší vyjádřit své pocity (i mimoslovně, alternativně).

Neoznačuje své spolužáky a osoby ze svého hanlivými výrazy.

Pod vedením pedagoga dává návrhy na společné činnosti, učí se přijímat návrhy
druhých.
S dopomocí pedagoga se učí ptát na vysvětlení, pokud něco nesmí. Zákaz respektuje.

5.2

5.3

5.4

5.5

Pod vedením pedagoga se snaží chovat tak, aby neomezoval spolužáky a
nepoškozoval prostředí třídy, školy.

5.8

Nacvičuje přivolání pomoci dospělého pro sebe nebo napadeného spolužáka.

5.10

Učí se žádat o pomoc, radu, informaci pedagoga (i mimoslovně, alternativně).

Pod vedením pedagoga třídí ve škole odpad, šetří energie, neplýtvá jídlem

Učí se v případě nouze přivolat pomoc pedagoga.

V kritické situaci počká na pomoc, uposlechne pokyny pedagoga.

5.13

5.14

Krizové situace

5.12

Udržitelnost života

5.11

Samostatné jednání

Pod přímým vedením pedagoga řeší situace tak, aby se vyhnul násilí.

5.9

Odmítání násilí

S podporou pedagoga dodržuje jednoduchá pravidla pro život ve třídě.

5.7

Pravidla

5.6

Za vedení pedagoga vyslechne názor spolužáka, neposmívá se.

6. ročník

5.1

Respekt k druhým a práva jednotlivce

5. Kompetence občanské

V kritické situaci vyhledá pomoc vhodné osoby, řídí se jejími pokyny.

Naučí se tísňové volání nebo způsob přivolání osoby, která zajistí pomoc.

Ve škole se podílí aktivně na třídění odpadů, vyřazených elektrospotřebičů a baterií,
šetří energie, neplýtvá jídlem. Snaží se o totéž i doma. Motivuje rodinu.
Při činnostech ve škole i mimo školu dodržuje jednoduchá pravidla pro ochranu
zdraví a životního prostředí.

Pod vedením pedagoga nacvičuje žádost o radu, pomoc, informaci i mimo okruh
známých osob (pošta, obchod, policie, v autobusu...)

V konfliktních situacích se za podpory pedagoga snaží vyhnout agresivnímu jednání,
násilí.
Získává pomoc pro sebe nebo napadeného spolužáka mezi dětmi i dospělými.

S podporou pedagoga formuluje důležitá pravidla pro život ve třídě, škole. Pravidla
dodržuje nebo přijímá důsledky za jejich nedodržení.
Za občasné podpory pedagoga se chová tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly
druhé lidi a nepoškozovaly prostředí třídy, školy.

S pomocí pedagoga vyjadřuje svůj názor na spolužáky a jiné osoby, neoznačuje je
hanlivě.
Při řešení společných záležitostí dává své návrhy, učí se přijímat i návrhy druhých.
Snaží se přijmout i řešení, která nejsou jeho, netrucuje.
S podporou pedagoga formuluje slušně dotaz na důvody, když něco nesmí. Důvody
vyslechne a respektuje.

S pomocí pedagoga vyjadřuje své pocity (i mimoslovně, alternativně).

Pod vedením pedagoga vyslechne názor spolužáka, učí se přiměřeně reagovat,
nehádat se.
Za podpory pedagoga vyslovuje svůj názor (i mimoslovně, alternativně).

10. ročník
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S pomocí pedagoga připraví vhodný materiál a nástroje pro daný úkol.

Společně s pedagogem připraví pracovní místo.

6.2

6.3

Učí se požádat o pomoc pedagoga (i mimoslovně, alternativně).

Pod přímým vedením zvládne jednoduché pracovní postupy.
Za pomoci pedagoga označí činnost, kterou vykonává (i mimoslovně, alternativně).

Společně s pedagogem sleduje při práci čas.

Pod přímým vedením pedagoga šetří energie a materiál.

Pod vedením pedagoga dodržuje pravidla bezpečnosti práce, udržuje pořádek
pracovního místa.
Na přímé vyzvání pedagoga se při práci dotazuje a odpovídá (i mimoslovně,
alternativně).

6.5

6.6

6.6

6.7

6.8

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

Společně s pedagogem hledá příčiny úspěchu nebo neúspěchu práce.

Společně s pedagogem hledá ve svém okolí na vycházkách výsledky činnosti lidí,
které mají vliv na životní prostředí.

6.11

6.12

6.13

Společně s pedagogem vybírá praktické činnosti, které ho těší.

Seznamuje se s různými pracovními činnostmi, řemesly (co kdo dělá).

Pod vedením pedagoga získává představu o jednoduchých praktických činnostech
doma i ve škole.

6.14

6.15

6.16

Profesní orientace

Společně s pedagogem porovnává průběžně dílčí jednoduché činnosti s předlohou.

6.10

Hodnocení

6.9

Učí se pod přímým vedením pracovat podle vzoru, slovního pokynu-.

6.4

Vlastní práce

S pomocí pedagoga naplánuje postup při řešení jednoduchého úkolu.

6. ročník

6.1

Plánování

6. Kompetence pracovní

Seznamuje se s různými pracovními činnostmi, řemesly (co kdo dělá). Poznává jejich
význam pro každodenní život lidí.
Pod vedením pedagoga získává představu o jednoduchých praktických činnostech
doma i ve škole. Některé z nich si vyzkouší.

Umí si vybrat praktické činnosti, které ho těší a jdou mu lépe, než jiné.

Společně s pedagogem porovnává průběžně dílčí jednoduché činnosti s předlohou.
Radí se s pedagogem o dalším postupu nebo opravě chyby.
Společně s pedagogem a spolužáky hodnotí, zda byl úkol splněn dobře a podle
zadání.
Společně s pedagogem a spolužáky hledá příčiny úspěchu nebo neúspěchu práce.
Navrhuje spolu s nimi, co bylo dobře a co se mohlo udělat jinak.
Společně s pedagogem hledá ve svém okolí na vycházkách výsledky činnosti lidí,
které mají vliv na životní prostředí. Společně hledají jiná možná řešení.

Za podpory pedagoga dodržuje pravidla bezpečnosti práce, udržuje pořádek
pracovního místa.
Za podpory pedagoga se při práci dotazuje a odpovídá (i mimoslovně, alternativně)
pedagoga i spolužáků. S podporou pedagoga přijímá úkoly při společných pracovních
činnostech.

Za podpory pedagoga šetří energie a materiál.

Za menší podpory zvládne jednoduché pracovní postupy.
Za dopomoci pedagoga popíše velmi elementárně svůj pracovní postup (i
mimoslovně, alternativně).
Na občasné připomenutí pedagoga sleduje při práci čas.

Požádá o pomoc pedagoga nebo spolužáka (i mimoslovně, alternativně).

S menší dopomocí pracuje podle vzoru, slovního pokynu, návodu, náčrtu.

S pomocí pedagoga naplánuje postup při řešení jednoduchého úkolu, dohodne čas na
jeho splnění.
S pomocí pedagoga připraví vhodný materiál a nástroje pro daný úkol. U některých
materiálů a nástrojů si sám zvolí z nabízených ty, které jsou vhodné.
Z nabízených možností zvolí vhodné pracovní místo, za menší dopomoci ho připraví.

10. ročník

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 v 5. a 6. ročníku.
Průřezová témata jsou na 2. stupni realizována formou projektů v 9. a 10. ročníku.
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Část D
4.

Učební plán

4.1

Tabulace učebního plánu ZŠS – středně těžké mentální postižení

4.1.1 1. stupeň ZŠS
Učební plán 1. stupně ZŠS
Vyučujeme v těchto
oblastech

Předměty těchto oblastí
obsahují:

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

z toho
Celkem
disponibilní
18
2

Čtení

Čt

2+1

2+1

3

3

3

3

Jazyková komunikace Psaní

Ps

1+1

1+1

2

2

2

2

2

12

Řv

2

2

2

2

2

2

0

12

Počty

P

2

2

2

2+1

2+1

2+2

4

16

Základy informatiky

ZI

0

0

0

0

1

1

0

2

Věcné učení

Vu

2

2

3

3

3

3

0

16

Hudební výchova

Hv

2

2

2

2

2

2

0

12

Výtvarná výchova

Vv

1

1

1

1

1

1

0

6

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tv

3

3

3

3

3

3

0

18

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

Pv

3

3

3

4

4+1

4+1

2

23

P

P

25

26

10

135

Řečová výchova

Matematika a její
aplikace

Informační a
komunikační
technologie

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Průřezová témata

Celkem

20

20

21

23

P – plnění průřezových témat v projektech. Realizují se v 5. a 6. roč. v bloku 4 vyučovacích hodin jedenkrát
ročně v 5. roč., dvakrát ročně v 6. roč. (celkem 3 projekty) napříč předměty: 1 hod ze Čtení, 2 hod z Pv, 1 hod
z Tv.

Zájmové kroužky
1. stupeň

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

Celkem

Hra na flétnu

Hf

-

-

-

x

x

x

1

Keramika

K

-

-

-

x

x

x

1

Cvičení pro zdraví

CpZ

-

-

-

x

x

x

1

30

4.1.2

2. stupeň ZŠS

Učební plán 2. stupně ZŠS
Vyučujeme v těchto oblastech

Jazyková komunikace

Předměty těchto oblastí
obsahují:

7.r.

8.r.

9.r. 10.r.

z toho
Celkem
disponibilní

Čtení

Čt

3

3

3

3

0

12

Psaní

Ps

2

2

2

1+1

1

8

Řečová výchova

Řv

1

1

1

1

0

4

3+1

4

16

Matematika a její aplikace

Počty

P

Informační a komunikační
technologie

Základy informatiky

ZI

1

1

1

1

0

4

Vlastivěda

Vl

2

2

2

2

0

8

Přírodověda

Př

3

3

3

3

0

12

Hudební výchova

Hv

1+1

4

8

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

Pracovní výchova

Pv

6

6

2

24

P

P

29

29

11

114

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

3+1 3+1 3+1

1+1 1+1 1+1

5+1 5+1

Průřezová témata

Celkem

28

28

P – plnění průřezových témat v projektech. Realizují se v 9. a 10. roč. v bloku 4 vyučovacích hodin jedenkrát
ročně v 9. roč., dvakrát ročně v 10. roč. (celkem 3 projekty) napříč předměty: 1 hod ze Čtení, 2 hod z Pv, 1 hod
z Tv.

Zájmové kroužky
2. stupeň

7.r.

8.r.

9.r. 10.r.

Celkem

Hra na flétnu

Hf

x

x

x

x

1

Keramika

K

x

x

x

x

1

Cvičení pro zdraví

CpZ

x

x

x

x

1
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4.1.3

-

-

-

-

Poznámky k učebnímu plánu ZŠS – STMP

vyučovací předmět Čtení je v 1. a 2. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu
z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Psaní je v 1., 2. a v 10. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu
z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Počty je ve 4., 5., 7., 8., 9. a 10. ročníku posílen o jednu vyučovací
hodinu z disponibilní časové dotace, v 6. ročníku posílen o dvě vyučovací hodiny
z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Hudební výchova je v 7., 8., 9. a 10. ročníku posílen o jednu
vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Pracovní výchova je v 5., 6., 7. a 8. ročníku posílen vždy o jednu
vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace
průřezová témata jsou realizována na 1. stupni v projektech v 5. a 6. roč. v bloku 4
vyučovacích hodin jedenkrát ročně v 5. roč., dvakrát ročně v 6. roč. (celkem 3 projekty)
napříč předměty: 1 hod z Čtení, 2 hod Pv, 1 hod z Tv
průřezová témata jsou realizována na 2. stupni v projektech v 9. a 10. roč. v bloku 4
vyučovacích hodin jedenkrát ročně v 9. roč., dvakrát ročně v 10. roč. (celkem 3 projekty)
napříč předměty: 1 hod z Čtení, 2 hod Pv, 1 hod z Tv
povinná výuka plavání je zařazena do 3. a 4. ročníku
zájmové kroužky jsou vyučovány nad rámec učebního plánu pro přihlášené žáky;
konkrétní nabídka zájmových kroužků je upřesněna v ročním plánu podle podmínek školy
a zájmu žáků
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33

ZdTv
RTv

Pv

Zdravotní tělesná výchova
nebo
Rehabilitační tělesná výchova

Pracovní výchova

Celkem

Phv

Hv

Hudební výchova

Pohybová výchova

Sv

Smyslová výchova

Vv

KD

Komunikativní dovednosti

Výtvarná výchova

Rv

Rozumová výchova

Předměty těchto oblastí obsahují:

-

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

2.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

3.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

4.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

5.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

6.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

7.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

8.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

9.r.

21

2

4

2

1

1+1

4

2

3+1

10.r.

20

10

10

Z toho
disponibilní

vyučovací předmět Rozumová výchova je v 1. až 10. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace
vyučovací předmět Hudební výchova je v 1. až 10. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace

4.2.2 Poznámky k učebnímu plánu ZŠS - TMP

Člověk a svět práce

Člověk a zdraví

Umění a kultura

Člověk a jeho svět

Člověk a komunikace

Vyučujeme v těchto
oblastech

Učební plán 1. – 10. ročník ZŠS
1.r.

Tabulace učebního plánu ZŠS – těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami

4.2.1 1. – 10. ročník ZŠS

4.2

210

20

40

20

10

20

40

20

40

Celkem

Část E
5.

Učební osnovy ZŠS – středně těžké mentální postižení

5.1

Jazyková komunikace

5.1.1 Čtení

ČTENÍ – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět čtení je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Na 1. stupni se
vyučuje 3 hodiny týdně (v 1. a 2. ročníku výuka rozšířena o jednu vyučovací hodinu
z disponibilní časové dotace).
Žáci jsou seznamováni s psanou a tištěnou formou písma. Postupně si osvojují hlásky,
slova, věty, které vedou k rozvíjení čtenářských dovedností, vnímání obsahu čteného textu a
čtení krátkého textu s porozuměním. Žáci, kteří nezvládnou výuku čtení analytickosyntetickou metodou, se budou vyučovat metodou globálního čtení.
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu. Během vyučovacích
hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné učební pomůcky.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu čtení:

-

rozvíjí smyslové a citové vnímání, vyjadřovací schopnosti
učí postupnému osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti
zdůrazňuje správné používání ústní podoby spisovného jazyka
vede k rozvíjení slovní zásoby
učí správnému a srozumitelnému vyjadřování
vede k vnímání a chápání různých jazykových sdělení
povzbuzuje u žáků zájem o čtení, jako jednomu ze zdrojů informací

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím učebnic, výukových programů na počítači)
individuální práce
osobní přístup
využití knih v žákovské knihovně
didaktické a smyslové hry
procvičování a opakování
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Kompetence:

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

Kompetence k učení
• používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky
• dodržovat návykové stereotypy učení
• snažit se o koncentraci na učení
• chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
• mít zájem o získávání nových poznatků
Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřené svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
Kompetence komunikativní
• komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností
• vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
Kompetence sociální a personální
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije
• podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách
• uplatňovat základní návyky společenského chování
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi
Kompetence občanské
• využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
Kompetence pracovní
• mít osvojené hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních
činnostech
• pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané
jednoduché úkoly
• soustředit se na pracovní výkon a vytrvat při jeho plnění
• přijímat posouzení výsledků své práce
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výstup RVP

Čtení 1. ročník ZŠS

žák by měl

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

Čtení

hláska a písmeno a, A

psací tvary a, A

seznámí se s hláskou a písmenem a, A
naučí se říkanku k hlásce a
rozpozná a sluchem, a, A zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou a
tvoří slova, která začínají hláskou a
vyhledá a, A v textu
rozpozná tiskací tvary a, A mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary a, A

vyhledávání tiskacího a psacího a, A mezi písmenky

čtení a jako spojky mezi obrázky

rozliší tiskací tvary a, A od psacích tvarů a, A

užívá a jako spojky mezi obrázky

vyhledá psací tvary a, A mezi písmenky

slabikář

čte obrázky v řádcích zleva doprava
pochopí orientaci na řádku

Řv – vyvození
hlásky a pomocí
říkadla a obrázků

Vv – vybarvování
obrázků

OSV – cvičení
dovedností
zapamatování
Tv – hry

vyhledá stejné obrázky
roztřídí jednoduché obrázky podle tématu
rozpozná rozdíly mezi obrázky

pexeso, didaktické hry

Vu – poznávání
zvířat

dětská leporela, knihy, časopisy, motivace ke čtení

seznámí se s dětskými knihami, leporely, časopisy, osvojí
si správné zacházení s nimi
vyhledá obrázky podle slovní nápovědy
orientuje se na stránce, rozliší nahoře-dole

OSV – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
Hv – Orffovy
nástroje, poznávání
písní dle obrázku

Hv – nácvik
správného dýchání

MPV

pojmenuje některá domácí zvířata na obrázku
správně odpovídá na jednoduché otázky k obrázku

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

rozvíjí a zpřesňuje zrakové a sluchové vnímání
správně reaguje na zrakové a sluchové podněty

Průprava ke čtení
dovede správně pravidelně dýchat při mluveném projevu a
dýchání, tvorba hlasu
správně tvořit hlas
správně odpovídá na otázku jedním slovem
výslovnost, samostatný projev-jednoslovný, odpovědi na
otázky

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

Čtení 1. ročník ZŠS

žák by měl

žák dle svých možností

vyhledávání tiskacího a psacího i, I mezi písmenky

vyhledá psací tvary i, I mezi písmenky

rozlišování tiskacích a psacích tvarů a, A, i, I

rozliší tiskací tvary a, A, i, I
rozliší psací tvary a, A, i, I
čte a, i jako spojky mezi obrázky

tvoření vět k obrázkům, využití hlásek a, i

grafické znázornění slov ve větě

chápání obsahu vět – př. podej mi křídu a houbu

vyjádření činnosti ve větách

poslech pohádek a vyprávění

poslech a recitace veršů a říkadel

dělení slov na slabiky

dramatizace

vytvoří věty k obrázkům, používá hlásky a, i

pochopí grafické znázornění slov ve větě

chápe obsah vět
provede prakticky činnost, kterou pochopil
rozumí pokynům přiměřené složitosti
umí reagovat na jednoduché příkazy, sdělení

popíše činnost, kterou provedl, pomocí vět

koncentruje se na poslech pohádek a příběhů
reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací

pamatuje si a reprodukuje krátkou básničku a říkanku

pochopí dělení slov na slabiky vytleskáváním

pokouší se dramatizovat krátkou pohádku

čtení a, i jako spojky mezi obrázky

čtení i jako spojky mezi obrázky

užívá i jako spojky mezi obrázky

rozliší tiskací tvary i, I od psacích tvarů i, I

psací tvary i, I

hláska a písmeno i, I

Učivo ŠVP

seznámí se s psacími tvary i, I

rozpozná tiskací tvary i, I mezi písmenky

seznámí se s hláskou a písmenem i, I
naučí se říkanku k hlásce i
rozpozná i sluchem, i, I zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou i
tvoří slova, která začínají hláskou i
vyhledá i, I v textu

Výstup ŠVP

MPV

Hv – rytmizace
říkadel

Řv – rozvoj slovní
zásoby
EV – prostředí a
zdraví

Vu – poznávání
ovoce, zeleniny
Pv – modelování
hadů – slov ve větě

Pv – modelování
písmen

Řv – vyvození
hlásky i pomocí
říkadla a obrázků
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 2. ročník ZŠS
žák dle svých možností

pexeso, didaktické hry

vyhledá stejné obrázky
roztřídí jednoduché obrázky podle tématu
rozpozná rozdíly mezi obrázky

vyhledávání tiskacího a psacího a, A mezi písmenky

vyhledá psací tvary a, A mezi písmenky

čtení a jako spojky mezi obrázky

hláska a písmeno i, I

užívá a jako spojky mezi obrázky

ujasní si hlásku a písmeno i, I
reprodukuje říkanku k hlásce i
rozpozná i sluchem, i, I zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou i
tvoří slova, která začínají hláskou i
vyhledá i, I v textu
rozpozná tiskací tvary i, I mezi písmenky

rozliší tiskací a, A od psacích tvarů a, A

psací tvary a, A

ujasní si hlásku a písmeno a, A
reprodukuje říkanku k hlásce a
rozpozná a sluchem, a, A zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou a
tvoří slova, která začínají hláskou a
vyhledá a, A v textu
rozpozná tiskací tvary a, A mezi písmenky
rozpozná psací tvary a, A

hláska a písmeno a, A

dětská leporela, knihy, časopisy, motivace ke čtení

seznámí se s dětskými knihami, leporely, časopisy,
osvojí si správné zacházení s nimi
vyhledá obrázky podle slovní nápovědy
dovede se orientovat na stránce, rozliší nahoře-dole
dovede pojmenovat některá domácí zvířata na obrázku
správně odpovídá na jednoduché otázky k obrázku

Čtení

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

výslovnost, samostatný projev-jednoslovný, odpovědi na
otázky

dýchání, tvorba hlasu

Průprava ke čtení

Učivo ŠVP

rozvíjí a zpřesňuje zrakové a sluchové vnímání
správně reaguje na zrakové a sluchové podněty

dovede správně pravidelně dýchat při mluveném projevu
a správně tvořit hlas
správně odpovídá na otázku jedním slovem

Výstup ŠVP

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
i

Vv – vybarvování
obrázků

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
a

Tv –hry
OSV – cvičení
dovedností
zapamatování

Vu – poznávání
zvířat

Hv – Orffovy
nástroje, poznávání
písní dle obrázku

Hv – nácvik
správného dýchání
OSV – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 2. ročník ZŠS

čtení i jako spojky mezi obrázky

rozlišování tiskacích a psacích tvarů a, A, i, I

čtení a, i jako spojky mezi obrázky

hláska a písmeno m, M

psací tvary m, M

vyhledávání tiskacího a psacího m, M mezi písmenky

užívá i jako spojky mezi obrázky

rozliší tiskací tvary a, A, i, I
rozliší psací tvary a, A, i, I

čte a, i jako spojky mezi obrázky

seznámí se s hláskou a písmenem m, M
naučí se říkanku k hlásce m
rozpozná m sluchem, m, M zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou m
tvoří slova, která začínají hláskou m
vyhledá m, M v textu
rozpozná tiskací tvary m, M mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary m, M

vyhledá psací tvary m, M mezi písmenky

psací tvary slabik ma, má, Ma, Má

pokládání slabiky má mezi obrázky

seznámí se s psacími tvary ma, má, Ma, Má
vyhledá psací tvary ma, má, Ma, Má v textu
čte psací tvary ma, má, Ma, Má

umístí vhodně slabiku má mezi obrázky
čte jednoduché věty s obrázky
pochopí spojení m, i ve slabiku
rozliší délku slabik
rozliší slabiky mi, Mi, mí, Mí
čte slabiky mi, Mi, mí, Mí
složí slabiky z písmen
vyhledá tiskací mi, mí, Mi, Mí v textu

slabika mi, mí, Mi, Mí

slabika ma, má, Ma, Má

pochopí spojení m, a ve slabiku
rozliší délku slabik
rozliší slabiky ma, Ma, má, Má
čte slabiky ma, Ma, má, Má
složí slabiky z písmen
vyhledá tiskací ma, má, Ma, Má v textu

rozliší tiskací tvary m, M od psacích tvarů m, M

vyhledávání tiskacího a psacího i, I mezi písmenky

vyhledá psací tvary i, I mezi písmenky
rozliší tiskací tvary i, I od psacích tvarů i, I

Učivo ŠVP
psací tvary i, I

žák dle svých možností

rozpozná psací tvary i, I

Výstup ŠVP

Vv – vymalovávání
obrázků
Řv – vyvození
hlásky m pomocí
říkadla a obrázků

Pv – modelování
písmen

MPV

40

Výstup RVP

žák by měl

Čtení 2. ročník ZŠS

rozliší psací a tiskací slabiky ma, me, mi, má, mé, mí,
Ma, Me, Mi, Má, Mé, Mí
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)
pochopí spojení slabik do slov
spojuje slabiky do slov
čte psací a tiskací dvojslabičná slova např. Ema, Máme,
máme
pochopí skládání slov z písmen, ze slabik podle vzoru

pochopí spojení m, e ve slabiku
rozliší délku slabik
rozliší slabiky me, mé, Me, Mé
čte slabiky me, mé, Me, Mé
složí slabiky z písmen
vyhledá tiskací me, mé, Me, Mé v textu
seznámí se s psacími tvary me, mé, Me, Mé
vyhledá psací tvary me, mé, Me, Mé v textu
čte psací tvary me, mé, Me, Mé

seznámí se s hláskou a písmenem e, E
naučí se říkanku k hlásce e
rozpozná e sluchem, e, E zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou e
tvoří slova, která začínají hláskou e
vyhledá e, E v textu
rozpozná tiskací tvary e, E mezi písmenky
seznámí se s psacími tvary e, E
vyhledá psací tvary e, E mezi písmenky
rozliší tiskací tvary e, E od psacích tvarů e, E

čtení psacích a tiskacích dvojslabičných slov např.
máma, Máma, mimi, Mimi, mami, Mami

pochopí spojení slabik do slov
spojuje slabiky do slov
čte psací a tiskací dvojslabičná slova např. máma, Máma,
mimi, Mimi, mami, Mami
pochopí skládání slov z písmen, ze slabik podle vzoru
čte krátké věty s obrázky

čtení psacích a tiskacích dvojslabičných slov např. Ema,
Máme, máme

rozlišování psacích a tiskacích slabik ma, me, mi, má,
mé, mí, Ma, Me, Mi, Má, Mé, Mí

psací tvary slabik me, mé, Me, Mé

slabika me, mé, Me, mé

psací tvary e, E
vyhledávání tiskacího a psacího e, E mezi písmenky

hláska a písmeno e, E

čtení krátkých vět s obrázky

rozlišování slabik ma, mi, má, mí, Ma, Mi, Má, Mí

rozliší slabiky ma, mi, má, mí, Ma, Mi, Má, Mí
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

Učivo ŠVP
psací tvary slabik mi, mí, Mi, Mí

žák dle svých možností

seznámí se s psacími tvary mi, mí, Mi, Mí
vyhledá psací tvary mi, mí, Mi, Mí v textu
čte psací tvary mi, mí, Mi, Mí

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – vyvození
hlásky e pomocí
říkadla a obrázků

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 2. ročník ZŠS

čtení vět s porozuměním textu

čte věty s porozuměním
odpoví na otázky ke čtenému textu

Učivo ŠVP
čtení krátkých vět s obrázky

žák dle svých možností

čte krátké věty tiskacím a psacím písmem s probranými
písmenky např. Ema má…
skládá krátké věty z písmen, ze slabik podle vzoru

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 3. ročník ZŠS

pexeso, didaktické hry

vyhledá stejné obrázky
roztřídí jednoduché obrázky podle tématu
rozpozná rozdíly mezi obrázky

čtení slabik, slov a jednoduchých vět s obrázky

hláska a písmeno u, U

čte slabiky, dvojslabičná slova a jednoduché věty
s obrázky
složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik

seznámí se s hláskou a písmenem u, U
naučí se říkanku k hlásku u

rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E
vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E mezi písmenky
rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E od psacích tvarů
vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E

dětská leporela, knihy, časopisy, motivace ke čtení

používá dětské knihy, leporela, časopisy, umí s nimi
správně zacházet
vyhledá obrázky podle slovní nápovědy
dovede se orientovat na stránce, rozliší nahoře-dole
dovede pojmenovat některá domácí zvířata na obrázku
správně odpovídá na jednoduché otázky k obrázku

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E
reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e
rozpozná a, i, m, e sluchem, a, A, i, I, m, M, e, E zrakem
rozliší slova, která začínají a, i, m, e
tvoří slova, která začínají a, i, m, e
vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E v textu
rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E mezi
písmenky

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

rozvíjí a zpřesňuje zrakové a sluchové vnímání
správně reaguje na zrakové a sluchové podněty

Čtení

výslovnost, samostatný projev-jednoslovný, odpovědi na
otázky

správně odpovídá na otázku jedním slovem

Průprava ke čtení

Učivo ŠVP

dýchání, tvorba hlasu

žák dle svých možností

dovede správně pravidelně dýchat při mluveném projevu
a správně tvořit hlas

Výstup ŠVP

ŘV – říkadlo a
obrázky k písmenku

OSV – cvičení
dovedností
zapamatování
Tv – hry

Vu – poznávání
zvířat

OSV – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
Hv – Orffovy
nástroje, poznávání
písní podle obrázků

Hv – nácvik
správného dýchání

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 3. ročník ZŠS
žák dle svých možností

čtení psacích a tiskacích dvojslabičných slov

čtení krátkých vět s obrázky

hláska a písmeno o, O

pochopí spojení slabik do slov
spojuje slabiky do slov
čte psací a tiskací dvojslabičná slova
pochopí skládání slov z písmen, ze slabik podle vzoru

čte krátké věty tiskacím a psacím písmem s probranými
písmenky
skládá krátké věty z písmen, ze slabik podle vzoru

seznámí se s hláskou a písmenem o, O
naučí se říkanku k hlásce o
rozpozná o sluchem, o, O zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou o
tvoří slova, která začínají hláskou o
vyhledá o, O v textu
rozpozná tiskací tvary o, O mezi písmenky

psací tvary slabik mu, mů, Mu, Mů

seznámí se s psacími tvary mu, mů, Mu, Mů
vyhledá psací tvary mu, mů, Mu, Mů v textu
čte psací tvary mu, mů, Mu, Mů

rozlišování psacích a tiskacích slabik ma, me, mi, mu,
má, mé, mí, mů, Ma, Me, Mi, Mu, Má, Mé, Mí, Mů

slabika mu, mů, Mu, Mů

pochopí spojením, u ve slabiku
rozliší délku slabik
rozliší slabiky mu, Mu, mů, Mů
čte slabiky mu, Mu, mů, Mů
složí slabiky z písmen
vyhledá tiskací mu, mů, Mu, Mů v textu

rozliší psací a tiskací slabiky ma, me, mi, mu, má, mé,
mí, mů, Ma, Me, Mi, Mu, Má, Mé, Mí, Mů
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

vyhledávání tiskacího a psacího u, U mezi písmenky

psací tvary u, U

Učivo ŠVP

rozliší tiskací tvary u, U od psacích tvarů u, U

vyhledá psací tvary u, U mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary u, U

rozpozná u sluchem, u, U zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou u
tvoří slova, která začínají hláskou u
vyhledá u, U v textu
rozpozná tiskací tvary u, U mezi písmenky

Výstup ŠVP

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
o

Pv – modelování
písmen u

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 3. ročník ZŠS
žák dle svých možností

Pv – modelování
písmen

psací tvary l, L
vyhledávání tiskacího a psacího l, L mezi písmenky

slabiky s l, L

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
l, L

hláska a písmeno l, L

seznámí se s hláskou a písmenem l, L
naučí se říkanku k hlásce l
rozpozná l sluchem, l, L zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou l
tvoří slova, která začínají hláskou l
vyhledá l, L v textu
rozpozná tiskací tvary l, L mezi písmenky
seznámí se s psacími tvary l, L
vyhledá psací tvary l, L mezi písmenky
rozliší tiskací tvary l, L od psacích tvarů l, L
čte dlouhé i krátké slabiky s l, L
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

Vv – vymalovávání
obrázků

čtení krátkých vět s obrázky

čte krátké věty tiskacím a psacím písmem s probranými
písmenky
skládá krátké věty z písmen, ze slabik podle vzoru

rozlišování psacích a tiskacích slabik ma, me, mi, mu,
mo, má, mé, mí, mů, mó, Ma, Me, Mi, Mu, Mo, Má, Mé,
Mí, Mů, Mó

rozliší psací a tiskací slabiky ma, me, mi, mu, mo, má,
mé, mí, mů, mó, Ma, Me, Mi, Mu, Mo, Má, Mé, Mí, Mů,
Mó
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čtení psacích a tiskacích dvojslabičných slov

psací tvary slabik mo, mó, Mo, Mó

seznámí se s psacími tvary mo, mó, Mo, Mó
vyhledá psací tvary mo, mó, Mo, Mó v textu
čte psací tvary mo, mó, Mo, Mó

Pv – modelování
písmen

MPV

pochopí spojení slabik do slov
spojuje slabiky do slov
čte psací a tiskací dvojslabičná slova
pochopí skládání slov z písmen, ze slabik podle vzoru

slabika mo, mó, Mo, Mó

psací tvary o, O
vyhledávání tiskacího a psacího o, O mezi písmenky

Učivo ŠVP

pochopí spojení m, o ve slabiku
rozliší délku slabik
rozliší slabiky mo, Mo, mó, Mó
čte slabiky mo, Mo, mó, Mó
složí slabiky z písmen
vyhledá tiskací mo, mó, Mo, Mó v textu

rozliší tiskací tvary o, O od psacích tvarů o, O

seznámí se s psacími tvary o, O
vyhledá psací tvary o, O mezi písmenky

Výstup ŠVP

45

žák by měl

orientovat se na stránce i na
řádku

číst slabiky a dvojslabičná
slova, skládat slova ze slabik

Výstup RVP

Čtení 3. ročník ZŠS

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V
čte slabiky s m, M, l, L, v, V
čte slova s m, M, l, L, v, V
skládá slova ze slabik
orientuje se na stránce i na řádku
čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s v, V
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čtení vět s m, M, l, L, v, V s obrázky i bez obrázků
tiskacím i psacím písmem

čtení tiskacích a psacích dlouhých a krátkých slabik a
slov s m, M, l, L, v, V

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s v, V

psací tvary slabik s v, V

slabiky s v, V

hláska a písmeno v, V

seznámí se s hláskou a písmenem v, V
naučí se říkanku k hlásce v
rozpozná v sluchem, v, V zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou v
tvoří slova, která začínají hláskou v
vyhledá v, V v textu
rozpozná tiskací tvary v, V mezi písmenky

čte dlouhé i krátké slabiky s v, V
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu
seznámí se s psacími tvary slabik s v, V
vyhledá psací tvary slabik s v, V v textu

čtení vět s m, M, l, L s obrázky i bez obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

psací tvary v, V
vyhledávání tiskacího a psacího v, V mezi písmenky

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L

rozliší slabiky s m, M, l, L
čte slabiky s m, M, l, L
čte slova s m, M, l, L

seznámí se s psacími tvary v, V
vyhledá psací tvary v, V mezi písmenky
rozliší tiskací tvary v, V od psacích tvarů v, V

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s l, L

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s l, L
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

Učivo ŠVP
psací tvary slabik s l, L

žák dle svých možností

seznámí se s psacími tvary slabik s l, L
vyhledá psací tvary slabik s l, L v textu

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
v

MPV

46

tvoří věty podle obrázků

chápe obsah krátkých vět s obrázky (i bez nich)

žák dle svých možností

chápat obsah krátkých vět
doplněných obrázky
tvořit věty podle obrázků

Výstup ŠVP

používá správnou výslovnost, tempo řeči, pravidelné
dýchání
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

žák by měl

dbát na správnou výslovnost,
tempo řeči a pravidelné
dýchání

Výstup RVP

Čtení 3. ročník ZŠS
Učivo ŠVP
EV – možnosti a
způsoby ochrany
zdraví

MPV

47

Výstup RVP

žák by měl

Čtení 4. ročník ZŠS
žák dle svých možností

vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L,
v, V mezi písmenky

rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V

rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V mezi písmenky

tvoří slova, která začínají a, i, m, e, u, o, l, v
vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V v textu

rozliší slova, která začínají a, i, m, e, u, o, l, v

rozpozná a, i, m, e, u, o, l, v sluchem, a, A, i, I, m, M, e,
E , u, U, o, O, l, L, v, V zrakem

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v,
V

pexeso, didaktické hry

vyhledá stejné obrázky
roztřídí jednoduché obrázky podle tématu
rozpozná rozdíly mezi obrázky

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o,
O, l, L, v, V
reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e, u, o, l, v,

dětská leporela, knihy, časopisy, motivace ke čtení

používá dětské knihy, leporela, časopisy, umí s nimi
správně zacházet
vyhledá obrázky podle slovní nápovědy
dovede se orientovat na stránce, rozliší nahoře-dole
dovede pojmenovat některá domácí zvířata na obrázku
správně odpovídá na jednoduché otázky k obrázku

Čtení

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

výslovnost, samostatný projev-jednoslovný, odpovědi na
otázky

Průprava ke čtení
dýchání, tvorba hlasu

Učivo ŠVP

rozvíjí a zpřesňuje zrakové a sluchové vnímání
správně reaguje na zrakové a sluchové podněty

dovede správně pravidelně dýchat při mluveném projevu
a správně tvořit hlas
správně odpovídá na otázku jedním slovem

Výstup ŠVP

OSV – cvičení
dovedností
zapamatování
Tv – hry

Hv – nácvik
správného dýchání
OSV – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
Hv – Orffovy
nástroje, poznávání
písní podle obrázků
Vu – poznávání
zvířat

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 4. ročník ZŠS
žák dle svých možností

psací tvary t, T

vyhledávání tiskacího a psacího t, T mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary t, T

vyhledá psací tvary t, T mezi písmenky
rozliší tiskací tvary t, T od psacích tvarů t, T
čte dlouhé i krátké slabiky s t, T
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu
seznámí se s psacími tvary slabik s t, T
vyhledá psací tvary slabik s t, T v textu

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T s obrázky i bez obrázků

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T
čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru
seznámí se s hláskou a písmenem y, Y
rozpozná y sluchem, y, Y zrakem
vyhledá y, Y v textu
rozpozná tiskací tvary y, Y mezi písmenky

hláska a písmeno y, Y

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s t, T

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s t, T
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

psací tvary slabik s t, T

slabiky s t, T

hláska a písmeno t, T

čtení slabik, slov a jednoduchých vět s obrázky

Učivo ŠVP

seznámí se s hláskou a písmenem t, T
naučí se říkanku k hlásce t
rozpozná t sluchem, t, T zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou t
tvoří slova, která začínají hláskou t
vyhledá t, T v textu
rozpozná tiskací tvary t, T mezi písmenky

čte slabiky, dvojslabičná slova a jednoduché věty
s obrázky
složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik

rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E , u, U, o, O, l, L,
v, V od psacích tvarů
vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
t

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 4. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky se s, S
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

slabiky se s, S

čte dlouhé i krátké slabiky se s, S
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu
seznámí se s psacími tvary slabik se s, S
vyhledá psací tvary slabik se s, S v textu

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik se s, S

psací tvary slabik se s, S

vyhledávání tiskacího a psacího s, S mezi písmenky

vyhledá psací tvary s, S mezi písmenky
rozliší tiskací tvary s, S od psacích tvarů s, S

Pv – modelování
písmen

psací tvary s, S

Vv – vymalovávání
obrázků

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
s, S

čtení vět s y s obrázky i bez obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
dovede odpovídat na otázky ke čtenému textu (popř.
vypráví obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

Pv – modelování
písmen

MPV

hláska a písmeno s, S

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s y

čte slabiky s y
čte slova s y

seznámí se s hláskou a písmenem s, S
naučí se říkanku k hlásce s
rozpozná s sluchem, s, S zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou s
tvoří slova, která začínají hláskou s
vyhledá s, S v textu
rozpozná tiskací tvary s, S mezi písmenky
seznámí se s psacími tvary s, S

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s y

psací tvary slabik s y

slabiky s y

vyhledávání tiskacího a psacího y, Y mezi písmenky

psací tvary y, Y

Učivo ŠVP

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s y
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu
seznámí se s psacími tvary slabik s y
vyhledá psací tvary slabik s y v textu

seznámení se s psacími tvary y, Y
vyhledá psací tvary y, Y mezi písmenky
rozliší tiskací tvary y, Y od psacích tvarů y, Y

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 4. ročník ZŠS

slabiky s j, J

psací tvary slabik s j, J

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s j, J

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J s obrázky i bez
obrázků

čte dlouhé i krátké slabiky s j, J
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s j, J
vyhledá psací tvary slabik s j, J v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s j, J
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J
čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

psací tvary j, J

seznámení se s psacími tvary j, J

vyhledávání tiskacího a psacího j, J mezi písmenky

hláska a písmeno j, J

seznámí se s hláskou a písmenem j, J
naučí se říkanku k hlásce j
rozpozná j sluchem, j, J zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou j
tvoří slova, která začínají hláskou j
vyhledá j, J v textu
rozpozná tiskací tvary j, J mezi písmenky

vyhledá psací tvary j, J mezi písmenky
rozliší tiskací tvary j, J od psacích tvarů j, J

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S s obrázky i bez
obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

Učivo ŠVP
čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S

žák dle svých možností

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S
čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
j

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 4. ročník ZŠS

slabiky s p, P

psací tvary slabik s p, P

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s p, P

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P

čte dlouhé i krátké slabiky s p, P
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s p, P
vyhledá psací tvary slabik s p, P v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s p, P
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P
čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P

skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P s obrázky i
bez obrázků

vyhledávání tiskacího a psacího p, P mezi písmenky

vyhledá psací tvary p, P mezi písmenky
rozliší tiskací tvary p, P od psacích tvarů p, P

čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P

psací tvary p, P

seznámí se s psacími tvary p, P

Učivo ŠVP
hláska a písmeno p, P

žák dle svých možností

seznámí se s hláskou a písmenem p, P
naučí se říkanku k hlásce p
rozpozná p sluchem, p, P zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou p
tvoří slova, která začínají hláskou p
vyhledá p, P v textu
rozpozná tiskací tvary p, P mezi písmenky

Výstup ŠVP

Rv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – modelování
písmen

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 5. ročník ZŠS

pexeso, didaktické hry

vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V , t, T,
y, Y, s, S, j, J, p, P v textu
rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P mezi písmenky
rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

rozpozná a, i, m, e, u, o, l, v, t, y, s, j, p sluchem a, A, i, I,
m, M, e, E , u, U, o, O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P
zrakem
rozliší slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v,
t, s, j, p
tvoří slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v, t,
s, j, p

reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e, u, o, l, v, t, s, j,
p

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v,
V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

dětská leporela, knihy, časopisy, motivace ke čtení

používá dětské knihy, leporela, časopisy
umí s nimi správně zacházet
vyhledá obrázky podle slovní nápovědy
dovede se orientovat na stránce, rozliší nahoře-dole
dovede pojmenovat některá domácí zvířata na obrázku
správně odpovídá na jednoduché otázky k obrázku
vyhledá stejné obrázky
roztřídí jednoduché obrázky podle tématu
rozpozná rozdíly mezi obrázky

Čtení

OSV – cvičení
dovedností
zapamatování
Tv – hry

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

rozvíjí a zpřesňuje zrakové a sluchové vnímání
správně reaguje na zrakové a sluchové podněty

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o,
O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

OSV – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
Hv – Orffovy
nástroje, poznávání
písní podle obrázků
Vu – poznávání
zvířat

výslovnost, samostatný projev-jednoslovný, odpovědi na
otázky

Hv – nácvik
správného dýchání

MPV

správně odpovídá na otázku jedním slovem

Průprava ke čtení

Učivo ŠVP

dýchání, tvorba hlasu

žák dle svých možností

dovede správně pravidelně dýchat při mluveném projevu
a správně tvořit hlas

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N
s obrázky i bez obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
dovede odpovídat na otázky ke čtenému textu (popř.
vypráví obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s n, N

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s n, N
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

slabiky s n, N

čte dlouhé i krátké slabiky s n, N
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu
seznámí se s psacími tvary slabik s n, N
vyhledá psací tvary slabik s n, N v textu

psací tvary slabik s n, N

vyhledávání tiskacího a psacího n, N mezi písmenky

Pv – modelování
písmen

psací tvary n, N

vyhledá psací tvary n, N mezi písmenky
rozliší tiskací tvary n, N od psacích tvarů n, N

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
n

hláska a písmeno n, N

seznámí se s hláskou a písmenem n, N
naučí se říkanku k hlásce n
rozpozná n sluchem, n, N zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou n
tvoří slova, která začínají hláskou n
vyhledá n, N v textu
rozpozná tiskací tvary n, N mezi písmenky
seznámí se s psacími tvary n, N

MPV

čtení slabik, slov a jednoduchých vět s obrázky

Učivo ŠVP

čte slabiky, dvojslabičná slova a jednoduché věty
s obrázky
složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik

rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E , u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P od psacích tvarů
vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P mezi písmenky

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 5. ročník ZŠS

slabiky se š, Š

psací tvary slabik se š, Š

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik se š, Š

čte dlouhé i krátké slabiky se š, Š
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik se š, Š
vyhledá psací tvary slabik se š, Š v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky se š, Š
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

seznámí se s hláskou a písmenem d, D
naučí se říkanku k hlásce d
rozpozná d sluchem, d, D zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou d
tvoří slova, která začínají hláskou d
vyhledá d, D v textu
rozpozná tiskací tvary d, D mezi písmenky

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š
čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
dovede odpovídat na otázky ke čtenému textu (popř.
vypráví obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

hláska a písmeno d, D

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š
s obrázky i bez obrázků

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š

vyhledávání tiskacího a psacího š, Š mezi písmenky

vyhledá psací tvary š, Š mezi písmenky
rozliší tiskací tvary š, Š od psacích tvarů š, Š

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š

psací tvary š, Š

seznámí se s psacími tvary š, Š

Učivo ŠVP
hláska a písmeno š, Š

žák dle svých možností

seznámí se s hláskou a písmenem š, Š
naučí se říkanku k hlásce š
rozpozná š sluchem, š, Š zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou š
tvoří slova, která začínají hláskou š
vyhledá š, Š v textu
rozpozná tiskací tvary š, Š mezi písmenky

Výstup ŠVP

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
d

EV – les v našem
prostředí, význam
lesa

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
š

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

hláska a písmeno z, Z

psací tvary z, Z

vyhledávání tiskacího a psacího z, Z mezi písmenky

seznámí se s hláskou a písmenem z, Z
naučí se říkanku k hlásce z
rozpozná z sluchem z, Z zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou z
tvoří slova, která začínají hláskou z
vyhledá z, Z v textu
rozpozná tiskací tvary z, Z mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary z, Z

vyhledá psací tvary z, Z mezi písmenky
rozliší tiskací tvary z, Z od psacích tvarů z, Z
čte dlouhé i krátké slabiky se z, Z
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

slabiky se z, Z

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D s obrázky i bez obrázků

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s d, D

psací tvary slabik s d, D

slabiky s d, D

vyhledávání tiskacího a psacího d, D mezi písmenky

psací tvary d, D

Učivo ŠVP

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
dovede odpovídat na otázky ke čtenému textu (popř.
vypráví obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s d, D
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čte dlouhé i krátké slabiky s d, D
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu
seznámí se s psacími tvary slabik s d, D
vyhledá psací tvary slabik s d, D v textu

seznámí se s psacími tvary d, D
vyhledá psací tvary d, D mezi písmenky
rozliší tiskací tvary d, D od psacích tvarů d, D

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
z, Z

Vv – vymalovávání
obrázků

Pv – modelování
písmen

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 5. ročník ZŠS

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K

seznámí se s psacími tvary slabik s k, K
vyhledá psací tvary slabik s k, K v textu
rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s k, K
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

psací tvary k, K
vyhledávání tiskacího a psacího k, K mezi písmenky

seznámení se s psacími tvary k, K
vyhledá psací tvary k, K mezi písmenky
rozliší tiskací tvary k, K od psacích tvarů k, K
čte dlouhé i krátké slabiky s k, K
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s k, K

psací tvary slabik s k, K

slabiky s k, K

hláska a písmeno k, K

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z s obrázky i bez obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

seznámí se s hláskou a písmenem k, K
naučí se říkanku k hlásce k
rozpozná k sluchem, k, K zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou k
tvoří slova, která začínají hláskou k
vyhledá k, K v textu
rozpozná tiskací tvary k, K mezi písmenky

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik se z, Z

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky se z, Z
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

Učivo ŠVP
psací tvary slabik se z, Z

žák dle svých možností

seznámí se s psacími tvary slabik se z, Z
vyhledá psací tvary slabik se z, Z v textu

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
k

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 5. ročník ZŠS

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K s obrázky i bez obrázků

hláska a písmeno b, B

psací tvary b, B
vyhledávání tiskacího a psacího b, B mezi písmenky

slabiky s b, B

psací tvary slabik s b, B

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s b, B

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B s obrázky i bez obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

seznámí se s hláskou a písmenem b, B
naučí se říkanku k hlásce b
rozpozná b sluchem, b, B zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou b
tvoří slova, která začínají hláskou b
vyhledá b, B v textu
rozpozná tiskací tvary b, B mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary b, B
vyhledá psací tvary b, B mezi písmenky
rozliší tiskací tvary b, B od psacích tvarů b, B

čte dlouhé i krátké slabiky s b, B
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s b, B
vyhledá psací tvary slabik s b, B v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s b, B
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B
čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem

Učivo ŠVP
čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K

žák dle svých možností

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K

Výstup ŠVP

Rv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
b

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

Výstup ŠVP

Učivo ŠVP
EV – ochrana
přírody

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 6. ročník ZŠS

pexeso, didaktické hry

vyhledá stejné obrázky
roztřídí jednoduché obrázky podle tématu
rozpozná rozdíly mezi obrázky

vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V , t, T,
y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B
v textu

tvoří slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v, t,
s, j, p, n, š, d, z, k, b

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v,
V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b,
B

dětská leporela, knihy, časopisy, motivace ke čtení

používá dětské knihy, leporela, časopisy
umí s nimi správně zacházet
vyhledá obrázky podle slovní nápovědy
dovede se orientovat na stránce, rozliší nahoře-dole
dovede pojmenovat některá domácí zvířata na obrázku
správně odpovídá na jednoduché otázky k obrázku

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o,
O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z,
Z, k, K, b, B
reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e, u, o, l, v, t, s, j,
p, n, š, d, z, k, b
rozpozná a, i, m, e, u, o, l, v, t, y, s, j, p, n, š, d, z, k, b
sluchem, a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V, t, T,
y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B
zrakem
rozliší slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v,
t, s, j, p, n, š, d, z, k, b

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

rozvíjí a zpřesňuje zrakové a sluchové vnímání
správně reaguje na zrakové a sluchové podněty

Čtení

výslovnost, samostatný projev-jednoslovný, odpovědi na
otázky

správně odpovídá na otázku jedním slovem

Průprava ke čtení

Učivo ŠVP

dýchání, tvorba hlasu

žák dle svých možností

dovede správně pravidelně dýchat při mluveném projevu
a správně tvořit hlas

Výstup ŠVP

OSV – cvičení
dovedností
zapamatování
Tv – hry

OSV – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředění
Hv – Orffovy
nástroje, poznávání
písní podle obrázků
Vu – poznávání
zvířat

Hv – nácvik
správného dýchání

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 6. ročník ZŠS
žák dle svých možností

slabiky s c, C

psací tvary slabik s c, C

čte dlouhé i krátké slabiky s c, C
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s c, C
vyhledá psací tvary slabik s c, C v textu

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s c, C

psací tvary c, C
vyhledávání tiskacího a psacího c, C mezi písmenky

seznámení se s psacími tvary c, C
vyhledá psací tvary c, C mezi písmenky
rozliší tiskací tvary c, C od psacích tvarů c, C

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s c, C
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

hláska a písmeno c, C

čtení slabik, slov a jednoduchých vět s obrázky

Učivo ŠVP

seznámí se s hláskou a písmenem c, C
naučí se říkanku k hlásce c
rozpozná c sluchem, c, C zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou c
tvoří slova, která začínají hláskou c
vyhledá c, C v textu
rozpozná tiskací tvary c, C mezi písmenky

čte slabiky, dvojslabičná slova a jednoduché věty
s obrázky
složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik

vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E , u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P , n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B od psacích tvarů

rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B
vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B mezi písmenky

rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B mezi písmenky

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
c

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 6. ročník ZŠS
žák dle svých možností

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C s obrázky i bez obrázků

dvojhláska ou, au

psací tvary dvojhlásek ou, au

vyhledávání tiskacích a psacích dvojhlásek ou, au mezi
písmenky

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

seznámí se s dvojhláskou ou, au
rozpozná ou, au sluchem, ou, au zrakem
vyhledá ou, au v textu
rozpozná tiskací tvary dvojhlásek ou, au mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary ou, au

vyhledá psací tvary dvojhlásek ou, au mezi písmenky
rozliší tiskací tvary dvojhlásek ou, au od psacích tvarů
ou, au
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

psací tvary slabik s ou

rozlišování psacích a tiskacích ou, au

čtení slabik a slov s ou, au

čtení vět s obrázky i bez obrázků

seznámí se s psacími tvary slabik s ou,
vyhledá psací tvary slabik v textu

rozliší psací a tiskací dvojhlásky ou, au
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čte slabiky s ou
čte slova s ou, au

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

slabiky s ou

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C

Učivo ŠVP

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C

Výstup ŠVP

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 6. ročník ZŠS

slabiky s r, R

psací tvary slabik s r, R

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s r, R

čte dlouhé i krátké slabiky s r, R
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s r, R
vyhledá psací tvary slabik s r, R v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s r, R
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R s obrázky i bez
obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru
seznámí se s hláskou a písmenem č, Č
naučí se říkanku k hlásce č
rozpozná č sluchem, č, Č zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou č
tvoří slova, která začínají hláskou č
vyhledá č, Č v textu
rozpozná tiskací tvary č, Č mezi písmenky

hláska a písmeno č, Č

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R

psací tvary r, R
vyhledávání tiskacího a psacího r, R mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary r, R
vyhledá psací tvary r, R mezi písmenky
rozliší tiskací tvary r, R od psacích tvarů r, R

Učivo ŠVP
hláska a písmeno r, R

žák dle svých možností

seznámí se s hláskou a písmenem r, R
naučí se říkanku k hlásce r
rozpozná r sluchem, r, R zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou r
tvoří slova, která začínají hláskou r
vyhledá r, R v textu
rozpozná tiskací tvary r, R mezi písmenky

Výstup ŠVP

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
č

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
r

MPV

63

Výstup RVP

žák by měl

Čtení 6. ročník ZŠS

psací tvary slabik s č, Č

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s č, Č

seznámí se s psacími tvary slabik s č, Č
vyhledá psací tvary slabik s č, Č v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s č, Č
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č s obrázky i
bez obrázků

hláska a písmeno h, H

psací tvary h, H
vyhledávání tiskacího a psacího h, H mezi písmenky

slabiky s h, H

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

seznámí se s hláskou a písmenem h, H
naučí se říkanku k hlásce h
rozpozná h sluchem, h, H zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou h
tvoří slova, která začínají hláskou h
vyhledá h, H v textu
rozpozná tiskací tvary h, H mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary h, H
vyhledá psací tvary h, H mezi písmenky
rozliší tiskací tvary h, H od psacích tvarů h, H

čte dlouhé i krátké slabiky s h, H
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č

slabiky s č, Č

čte dlouhé i krátké slabiky s č, Č
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č
čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č

vyhledávání tiskacího a psacího č, Č mezi písmenky

vyhledá psací tvary č, Č mezi písmenky
rozliší tiskací tvary č, Č od psacích tvarů č, Č

Učivo ŠVP
psací tvary č, Č

žák dle svých možností

seznámí se s psacími tvary č, Č

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
h

Vv – vymalovávání
obrázků

Pv – modelování
písmen

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 6. ročník ZŠS
žák dle svých možností

hláska a písmeno ž, Ž

psací tvary ž, Ž
vyhledávání tiskacího a psacího ž, Ž mezi písmenky

slabiky s ž, Ž

psací tvary slabik s ž, Ž

seznámí se s hláskou a písmenem ž, Ž
naučí se říkanku k hlásce ž
rozpozná ž sluchem, ž, Ž zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou ž
tvoří slova, která začínají hláskou ž
vyhledá ž, Ž v textu
rozpozná tiskací tvary ž, Ž mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary ž, Ž
vyhledá psací tvary ž, Ž mezi písmenky
rozliší tiskací tvary ž, Ž od psacích tvarů ž, Ž

čte dlouhé i krátké slabiky s ž, Ž
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s ž, Ž
vyhledá psací tvary slabik s ž, Ž v textu
rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s ž, Ž
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H
s obrázky i bez obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s ž, Ž

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s h, H

psací tvary slabik s h, H

Učivo ŠVP

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H

seznámí se s psacími tvary slabik s h, H
vyhledá psací tvary slabik s h, H v textu
rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s h, H
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
ž

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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žák by měl

říkanky, básničky

umí reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných
otázek

recituje jednoduché říkanky a básničky k probraným
písmenům

reprodukce krátkého textu podle ilustrací a návodných
otázek

rozliší stejně znějící slova různého významu

rozlišit stejně znějící slova
různého významu
umět reprodukovat krátký text
podle ilustrací a návodných
otázek

přednášet krátké říkanky a
básničky

stejně znějící slova různého významu

orientuje se ve větě tichým čtením

orientace ve větě tichým čtením

plynulé čtení slabik, slov a jednoduchých vět
s porozuměním

čte plynule slabiky s probranými písmeny
čte plynule dvojslabičná slova s probranými písmeny
s porozuměním

čte víceslabičná slova s porozuměním
čte jednoduché věty s porozuměním

čtení probraných tiskacích a psacích tvarů hlásek

čte probraná tiskací a psací písmena

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž
s obrázky i bez obrázků

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídat na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

Učivo ŠVP
čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

žák dle svých možností

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

Výstup ŠVP

orientovat se ve větě

číst s porozuměním
jednoduché věty

zvládat čtení probraných
tiskacích i psacích písmen

Výstup RVP

Čtení 6. ročník ZŠS

Vv – vymalovávání
obrázků

OSV – komunikace
v různých situacích

Řv – rozvoj slovní
zásoby
EV – význam vody

MPV

ČTENÍ – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:

Předmět čtení je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Na 2. stupni se
vyučuje tři hodiny týdně.
Žáci jsou postupně seznamováni s psanou a tištěnou formou písma. Postupně si
osvojují hlásky, slova, věty, které vedou k rozvíjení čtenářských dovedností, vnímání obsahu
čteného textu a čtení krátkého textu s porozuměním. Žáci, kteří nezvládnou výuku čtení
analyticko-syntetickou metodou, se budou vyučovat metodou globálního čtení.
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu. Během vyučovacích
hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné učební pomůcky.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu čtení:

-

rozvíjí smyslové a citové vnímání, vyjadřovací schopnosti
učí se postupnému osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí
dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení krátkého textu s porozuměním
zdůrazňuje správné používání ústní podoby spisovného jazyka
vede k rozvíjení slovní zásoby
učí správnému a srozumitelnému vyjadřování
vede k vnímání a chápání různých jazykových sdělení
povzbuzuje u žáků zájem o čtení, jako jednomu ze zdrojů informací
seznamuje žáky se základními literárními formami

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím učebnic, výukových programů na počítači)
individuální práce
osobní přístup
využití knih v žákovské knihovně
didaktické a smyslové hry
procvičování a opakování
návštěvy divadelních představení
besedy v MěK Rožnov p. R.

Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

odpady a příroda, čistota ovzduší, význam vlivu dopravy na prostředí, ochrana
životního prostředí a ochrana kulturních památek

OSV – moje vztahy k jiným lidem, chování podporující dobré vztahy, komunikace
v různých situacích a organizace vlastního času
MDV – vliv médií na každodenní život, vliv médií na život jednotlivce, rodinu a společnost
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Kompetence:

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

Kompetence k učení
• používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky
• dodržovat návykové stereotypy učení
• snažit se o koncentraci na učení
• chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
• mít zájem o získávání nových poznatků
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
• používat termíny ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života
Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřené ke svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
• vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných
zkušeností
Kompetence komunikativní
• komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností
• vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
• vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhajovat svůj názor
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
• využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke
společenské integraci
Kompetence sociální a personální
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije
• podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách
• uplatňovat základní návyky společenského chování
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi
• rozpoznat nevhodné a rizikové chování
Kompetence občanské
• využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
• dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití
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Kompetence pracovní
• mít osvojené hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních
činnostech
• pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané
jednoduché úkoly
• soustředit se na pracovní výkon a vytrvat při jeho plnění
• přijímat posouzení výsledků své práce
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

čte slabiky, dvojslabičná, víceslabičná slova a
jednoduché věty s obrázky i bez nich
složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik

rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E , u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P , n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž od psacích tvarů
vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž mezi písmenky

rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž mezi písmenky

vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V , t, T,
y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž v textu

tvoří slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v, t,
s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž

rozliší slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v,
t, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž

rozpozná a, i, m, e, u, o, l, v, t, y, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c,
ou, au, r, č, h, ž sluchem, a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O,
l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z,
k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž zrakem

reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e, u, o, l, v, t, s, j,
p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o,
O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z,
Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

Výstup ŠVP
Čtení

čtení slabik, dvojslabičných, víceslabičných slov a
jednoduchých vět s obrázky i bez nich

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v,
V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b,
B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

Učivo ŠVP

EV – odpady a
příroda

MPV, PT

70

Výstup RVP

žák by měl

Čtení 7. ročník ZŠS

vyhledávání tiskacího a psacího f, F mezi písmenky

slabiky s f, F

psací tvary slabik s f, F

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s f, F

vyhledá psací tvary f, F mezi písmenky
rozliší tiskací tvary f, F od psacích tvarů f, F

čte dlouhé i krátké slabiky s f, F
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s f, F
vyhledá psací tvary slabik s f, F v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s f, F
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

OSV – moje vztahy
k druhým lidem

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
g

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F s obrázky i bez obrázků

hláska a písmeno g, G

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru
seznámí se s hláskou a písmenem g, G
naučí se říkanku k hlásce g
rozpozná g sluchem, g, G zrakem

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
f

MPV, PT

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž,
f, F

psací tvary f, F

seznámí se s psacími tvary f, F

Učivo ŠVP
hláska a písmeno f, F

žák dle svých možností

seznámí se s hláskou a písmenem f, F
naučí se říkanku k hlásce f
rozpozná f sluchem, f, F zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou f
tvoří slova, která začínají hláskou f
vyhledá f, F v textu
rozpozná tiskací tvary f, F mezi písmenky

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

slabiky s g, G

psací tvary slabik s g, G

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s g, G

čte dlouhé i krátké slabiky s g, G
složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

seznámí se s psacími tvary slabik s g, G
vyhledá psací tvary slabik s g, G v textu

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s g, G
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
ř

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G s obrázky i bez obrázků

hláska a písmeno ř, Ř

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru
seznámí se s hláskou a písmenem ř, Ř
naučí se říkanku k hlásce ř
rozpozná ř sluchem, ř, Ř zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou ř
tvoří slova, která začínají hláskou ř
vyhledá ř, Ř v textu
rozpozná tiskací tvary ř, Ř mezi písmenky

Pv – modelování
písmen

MPV, PT

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G
čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž,
f, F, g, G

psací tvary g, G
vyhledávání tiskacího a psacího g, G mezi písmenky

Učivo ŠVP

seznámí se s psacími tvary g, G
vyhledá psací tvary g, G mezi písmenky
rozliší tiskací tvary g, G od psacích tvarů g, G

rozliší slova, která začínají hláskou g
tvoří slova, která začínají hláskou g
vyhledá g, G v textu
rozpozná tiskací tvary g, G mezi písmenky

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 7. ročník ZŠS

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s ř, Ř

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s ř, Ř
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř s obrázky i bez obrázků

hláska a písmeno ch, Ch

psací tvary ch, Ch
vyhledávání tiskacího a psacího ch, Ch mezi písmenky

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem
odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)
skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

seznámí se s hláskou a písmenem ch, Ch
naučí se říkanku k hlásce ch
rozpozná ch sluchem, ch, Ch zrakem
rozliší slova, která začínají hláskou ch
tvoří slova, která začínají hláskou ch
vyhledá ch, Ch v textu
rozpozná tiskací tvary ch, Ch mezi písmenky

seznámí se s psacími tvary ch, Ch
vyhledá psací tvary ch, Ch mezi písmenky
rozliší tiskací tvary ch, Ch od psacích tvarů ch, Ch

čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř

psací tvary slabik s ř, Ř

seznámí se s psacími tvary slabik s ř, Ř
vyhledá psací tvary slabik s ř, Ř v textu

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž,
f, F, g, G, ř, Ř

slabiky s ř, Ř

čte dlouhé i krátké slabiky s ř, Ř složí slabiky z písmen
vyhledá slabiky v textu

Učivo ŠVP
psací tvary ř, Ř
vyhledávání tiskacího a psacího ř, Ř mezi písmenky

žák dle svých možností

seznámí se s psacími tvary ř, Ř
vyhledá psací tvary ř, Ř mezi písmenky
rozliší tiskací tvary ř, Ř od psacích tvarů ř, Ř

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Řv – říkadlo a
obrázky k písmenku
ch

Vv – vymalovávání
obrázků

Pv – modelování
písmen

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 7. ročník ZŠS

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky di, ti, ni
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)
čte slova s di, ti, ni
čte jednoduché věty s di, ti, ni

seznámí se s psacími tvary slabik di, ti, ni
vyhledá psací tvary slabik di, ti, ni v textu

čte dlouhé i krátké slabiky di, ti, ni, složí slabiky
z písmen
vyhledá slabiky v textu

skládá krátké věty ze slov, slova ze slabik, písmen podle
vzoru

odpovídá na otázky ke čtenému textu (popř. vypráví
obsah čteného textu)

čte krátké věty s obrázky (i bez nich) tiskacím i psacím
písmem

čte slova s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

čte slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

slabiky di, ti, ni, slova a jednoduché věty

čtení vět s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř, ch, Ch s obrázky i bez obrázků

čtení dlouhých a krátkých slabik a slov s m, M, l, L, v, V,
t, T, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

rozlišování psacích a tiskacích dlouhých a krátkých
slabik s ch, Ch

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky s ch, Ch
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

rozliší slabiky s m, M, l, L, v, V, t, T, s, S, j, J, p, P, n, N,
š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž,
f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

psací tvary slabik s ch, Ch

seznámí se s psacími tvary slabik s ch, Ch
vyhledá psací tvary slabik s ch, Ch v textu

Učivo ŠVP
slabiky s ch, Ch

žák dle svých možností

čte dlouhé i krátké slabiky s ch, Ch složí slabiky
z písmen
vyhledá slabiky v textu

Výstup ŠVP

OSV – chování
podporující dobré
vztahy

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

literatura pro děti a mládež

poslech vyprávění

prohlížení a čtení dětských knih a časopisů

poslouchá vyprávění mluveného textu, textu z CD,
kazet…
odpovídá na otázky k poslechu

seznámí se s dětskými knihami a časopisy
čte krátké texty z dětských knih a časopisů

Literární výchova

doplňovačky a jednoduché křížovky

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova a jednoduché věty

Učivo ŠVP

seznámí se s literaturou pro děti a mládež

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

čte slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
čte jednoduché věty s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

rozliší psací a tiskací slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

vyhledá psací tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
v textu

seznámí se s psacími tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě

čte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, složí slabiky
z písmen
vyhledá slabiky v textu

Výstup ŠVP

MDV – vliv médií
na každodenní život

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E , u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P , n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch od psacích tvarů

vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch mezi písmenky

rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch

rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch mezi písmenky

vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V , t, T,
y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch v textu

rozliší slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v,
t, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch
tvoří slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v, t,
s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch

rozpozná a, i, m, e, u, o, l, v, t, y, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c,
ou, au, r, č, h, ž, f, g, ř, ch sluchem, a, A, i, I, m, M, e, E,
u, U, o, O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř, ch, Ch zrakem

reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e, u, o, l, v, t, s, j,
p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o,
O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z,
Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G,
ř, Ř, ch, Ch

Výstup ŠVP
Čtení

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v,
V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b,
B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch

Učivo ŠVP

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

čtení slabik a slov, která žáci sami píší

práce s textem

čte slabiky a slova, která sám napíše

čte jednoduché texty z leporel a dětských knih
s porozuměním
čte texty písní

naučí se texty písní zpaměti

doplňovačky a jednoduché křížovky

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova a jednoduché věty

slabiky di, ti, ni, slova a jednoduché věty

čtení slabik, dvojslabičných, víceslabičných slov a
jednoduchých vět s obrázky i bez nich

Učivo ŠVP

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

čte slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
čte jednoduché věty s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

rozliší psací a tiskací slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

osvojí si psací tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
vyhledá psací tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
v textu

čte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, složí slabiky
z písmen
vyhledá slabiky v textu

čte slova s di, ti, ni
čte jednoduché věty s di, ti, ni

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky di, ti, ni
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

osvojí si psací tvary slabik di, ti, ni
vyhledá psací tvary slabik di, ti, ni v textu

vyhledá slabiky v textu

čte dlouhé i krátké slabiky di, ti, ni, složí slabiky
z písmen

čte slabiky, dvojslabičná, víceslabičná slova a
jednoduché věty s obrázky i bez nich
složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik

vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

Výstup ŠVP

HV – zpěv lidových
písní

Řv – rozvoj slovní
zásoby

EV – čistota
ovzduší

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

básničky a říkanky

dramatizace

literární druhy

zná pojem rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka
pamatuje si jednoduché říkanky a básničky, dovede je
reprodukovat
recituje říkanky a básničky

zkouší dramatizovat krátkou pohádku

seznamuje se s literaturou pro děti a mládež

základní literární pojmy

reprodukce

zapamatuje si obsah přečteného textu

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
rozvíjí souvislé vyjadřování

poslech

Literární výchova

tiché čtení

Učivo ŠVP

koncentruje se na poslech pohádek a krátkých příběhů

orientuje se v textu tichým čtením
prohlubuje si své čtenářské dovednosti

využívá čtení v orientaci na mapě

vyzkouší si orientaci v katalozích a reklamních textech

seznámí se s kalendářem

čte slova a texty k různým tématům (obchod,
nakupování, bydlení, lékař…)

čte texty k ročním obdobím a svátkům s porozuměním

Výstup ŠVP

OSV – komunikace
v různých situacích
Řv – rozvoj slovní
zásoby

EV – význam vlivu
dopravy na
prostředí

MDV – role filmu a
televize v životě
jednotlivce

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E , u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P , n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch od psacích tvarů

vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch mezi písmenky

rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch

rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch mezi písmenky

vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V , t, T,
y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch v textu

rozliší slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v,
t, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch
tvoří slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v, t,
s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch

rozpozná a, i, m, e, u, o, l, v, t, y, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c,
ou, au, r, č, h, ž, f, g, ř, ch sluchem, a, A, i, I, m, M, e, E,
u, U, o, O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř, ch, Ch zrakem

reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e, u, o, l, v, t, s, j,
p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o,
O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z,
Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G,
ř, Ř, ch, Ch

Výstup ŠVP
Čtení

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v,
V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b,
B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch

Učivo ŠVP

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova a jednoduché věty

čte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, složí slabiky
z písmen
vyhledá slabiky v textu

doplňovačky a jednoduché křížovky

čtení slabik a slov, která žáci sami píší

práce s textem

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

čte slabiky a slova, která sám napíše

čte jednoduché texty z leporel a dětských knih
s porozuměním

čte slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
čte jednoduché věty s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

rozliší psací a tiskací slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

používá psací tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
vyhledá psací tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
v textu

doplňovačky a jednoduché křížovky

slabiky di, ti, ni, slova a jednoduché věty

čtení slabik, dvojslabičných, víceslabičných slov a
jednoduchých vět s obrázky i bez nich

Učivo ŠVP

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

čte slova s di, ti, ni
čte jednoduché věty s di, ti, ni

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky di, ti, ni
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

používá psací tvary slabik di, ti, ni
vyhledá psací tvary slabik di, ti, ni v textu

čte dlouhé i krátké slabiky di, ti, ni, složí slabiky
z písmen

vyhledá slabiky v textu

složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik

čte slabiky, dvojslabičná, víceslabičná slova a
jednoduché věty s obrázky i bez nich

vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

EV – ochrana
životního prostředí

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Čtení 9. ročník ZŠS

básničky a říkanky

poslech

reprodukce

dramatizace

základní literární pojmy

literární druhy

koncentruje se na poslech pohádek a krátkých příběhů

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
rozvíjí souvislé vyjadřování
dovede si zapamatovat obsah přečteného textu

zkouší dramatizovat krátkou pohádku

osvojí si pojem pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář,
divadlo, film, herec

seznamuje se s literaturou pro děti a mládež

Literární výchova

tiché čtení

zná pojem rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka
pamatuje si jednoduché říkanky a básničky, dovede je
reprodukovat
recituje říkanky a básničky

orientuje se v textu tichým čtením
prohlubuje si své čtenářské dovednosti

seznámí se s různými tiskopisy

čte dopis

čte návody k různým činnostem a návody k použití na
obalech výrobků
osvojí si čtení jídelníčku

čte recept z kuchařské knihy

čte jednoduchý text z časopisů a z novin

čte obrázkové knihy encyklopedické povahy

využívá čtení při orientaci na mapě

zkouší se orientovat v katalozích a reklamních textech

MDV – vliv médií
na jednotlivce a
rodinu

OSV – komunikace
v různých situacích

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Vv – vymalovávání
obrázků

MPV, PT

čte slova a texty k různým tématům (obchod,
nakupování, bydlení, lékař…)
orientuje se v kalendáři

Učivo ŠVP

Hv – zpěv lidových
a dětských písní
Vu – tradice

žák dle svých možností

čte texty písní
naučí se texty písní zpaměti
čte texty k ročním obdobím a svátkům s porozuměním

Výstup ŠVP
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žák by měl

číst všechna tiskací a psací
písmena

Výstup RVP

Čtení 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rozliší tiskací tvary a, A, i, I, m, M, e, E , u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P , n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch od psacích tvarů

vyhledá psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L,
v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch mezi písmenky

rozpozná psací tvary a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch

rozpozná tiskací tvary a, A , i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l,
L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch mezi písmenky

vyhledá a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v, V , t, T,
y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C,
ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch v textu

rozliší slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v,
t, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch
tvoří slova, která začínají hláskami a, i, m, e, u, o, l, v, t,
s, j, p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch

rozpozná a, i, m, e, u, o, l, v, t, y, s, j, p, n, š, d, z, k, b, c,
ou, au, r, č, h, ž, f, g, ř, ch sluchem, a, A, i, I, m, M, e, E,
u, U, o, O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š,
d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f,
F, g, G, ř, Ř, ch, Ch zrakem

reprodukuje říkanky k hláskám a, i, m, e, u, o, l, v, t, s, j,
p, n, š, d, z, k, b, c, r, č, h, ž, f, g, ř, ch

ujasní si hlásky a písmena a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o,
O, l, L, v, V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z,
Z, k, K, b, B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G,
ř, Ř, ch, Ch

Výstup ŠVP
Čtení

hláska a písmeno a, A, i, I, m, M, e, E, u, U, o, O, l, L, v,
V, t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b,
B, c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch

Učivo ŠVP

OSV – organizace
vlastního času

MPV, PT
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žák by měl

zvládat čtení krátkého
jednoduchého textu

Výstup RVP

Čtení 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova a jednoduché věty

čte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, složí slabiky
z písmen
vyhledá slabiky v textu

doplňovačky a jednoduché křížovky

čtení slabik a slov, která žáci sami píší

práce s textem

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

čte slabiky a slova, která sám napíše

čte jednoduché texty z leporel a dětských knih
s porozuměním
čte texty písní
naučí se texty písní zpaměti
čte texty k ročním obdobím a svátkům s porozuměním

čte slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
čte jednoduché věty s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

rozliší psací a tiskací slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

používá psací tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
vyhledá psací tvary slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
v textu

doplňovačky a jednoduché křížovky

slabiky di, ti, ni, slova a jednoduché věty

čtení jednoduchého textu

čtení slabik, dvojslabičných, víceslabičných slov a
jednoduchých vět s obrázky i bez nich

Učivo ŠVP

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

čte slova s di, ti, ni
čte jednoduché věty s di, ti, ni

rozliší psací a tiskací dlouhé a krátké slabiky di, ti, ni
složí slabiky podle vzoru (podle diktátu)

čte dlouhé i krátké slabiky di, ti, ni, složí slabiky
z písmen
vyhledá slabiky v textu
používá psací tvary slabik di, ti, ni
vyhledá psací tvary slabik di, ti, ni v textu

čte slabiky, dvojslabičná, víceslabičná slova a
jednoduché věty s obrázky i bez nich
složí slabiku z písmen a slovo z písmen nebo slabik
čte krátký jednoduchý text

čte všechna tiskací a psací písmena
vytvoří jednoduchou větu na dané slovo

Výstup ŠVP

Vv – vymalovávání
obrázků
Hv – zpěv lidových
a dětských písní
Vu – tradice

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV, PT
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žák by měl

žák dle svých možností

poslech

reprodukce

koncentruje se na poslech pohádek a krátkých příběhů

reprodukuje krátký snadný text podle otázek a ilustrací
rozvíjí souvislé vyjadřování
dovede si zapamatovat obsah přečteného textu
zkouší dramatizovat krátkou pohádku

recituje říkanky a básničky

seznamuje se s literaturou pro děti a mládež
půjčuje se knihy ve školní knihovně
zapojuje se se spolužáky do akcí školní knihovny
navštěvuje se třídou MěK, účastní se besed
účastní se akcí MěK pro školy

přednášet říkanky a básničky

získat pozitivní vztah k
literatuře

zná pojem rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka
osvojí si pojem pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář,
divadlo, film, herec

básničky a říkanky

literární druhy
recitace
literatura pro děti a mládež
akce školní a městské knihovny

základní literární pojmy

dramatizace

Literární výchova

pamatuje si jednoduché říkanky a básničky, dovede je
reprodukovat

zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký
text

tiché čtení

Učivo ŠVP

orientuje se v textu tichým čtením
prohlubuje si své čtenářské dovednosti

seznamuje se s různými tiskopisy

čte dopis

osvojí si čtení jídelníčku

čte návody k různým činnostem a návody k použití na
obalech výrobků
orientuje se v jednoduchých návodech podle obrázků

čte recept z kuchařské knihy

čte jednoduchý text z časopisů a z novin

čte obrázkové knihy encyklopedické povahy

využívá čtení při orientaci na mapě

orientuje se v katalozích a reklamních textech

čte slova a texty k různým tématům (obchod,
nakupování, bydlení, lékař…)
orientuje se v kalendáři

Výstup ŠVP

orientovat se ve čteném textu

orientovat se v jednoduchých
návodech podle obrázků

Výstup RVP

Čtení 10. ročník ZŠS

MDV – role filmu a
televize v životě
jednotlivce, rodiny,
společnosti

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Řv – rozvoj slovní
zásoby

EV – ochrana
kulturních památek

MPV, PT

5.1.2 Psaní

PSANÍ – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět psaní je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Na 1. stupni se
vyučuje 2 hodiny týdně (v 1. a 2. ročníku výuka rozšířena o jednu vyučovací hodinu
z disponibilní časové dotace).
Žáci, kteří vzhledem k těžkému postižení či nejrůznějším grafomotorickým obtížím
nezvládnou psací podobu písma, budou psát pouze hůlkovým písmem, které je také využito
ve čtení globální metodou.
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu a učebnu s
interaktivní tabulí. Během vyučovacích hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné učební
pomůcky.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu psaní:

-

získává grafické dovednosti
rozvíjí jemnou motoriku a grafomotoriku
stimuluje myšlení
postupně zvyšuje kvalitu a rychlost písma
prakticky využívá získané dovednosti
umožňuje jednoduchou písemnou komunikaci

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
individuální práce (s využitím učebnic, výukových programů na počítač)
osobní přístup
názorná ukázka
procvičování a opakování

Kompetence:

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

Kompetence k učení
• používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky
• dodržovat návykové stereotypy učení
• snažit se o koncentraci na učení
• chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
• mít zájem o získávání nových poznatků
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Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřené svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
Kompetence komunikativní
• komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností
• vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
Kompetence sociální a personální
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije
• podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách
• uplatňovat základní návyky společenského chování
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi
Kompetence občanské
• využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
Kompetence pracovní
• mít osvojené hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních
činnostech
• pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané
jednoduché úkoly
• soustředit se na pracovní výkon a vytrvat při jeho plnění
• přijímat posouzení výsledků své práce
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 1. ročník ZŠS

psací potřeby

hygienické návyky

čmárání, kroužení

oblouky

čáry

vlnovky, ovály

orientace na stránce a řádku

seznámí se s psacími potřebami
učí se správně držet psací náčiní
učí se správně zacházet s psacím náčiním

dodržuje základní hygienické návyky

čmárá (v rytmu říkanky)
čmárá různě velká barevná klubka
zkouší klubka umístit do vymezeného prostoru
dokreslí kolem středu kolečko

vytváří horní a dolní oblouky oběma směry

naučí se svislé, vodorovné a šikmé čáry

vytvoří vlnovky a ovály

orientuje se na stránce a řádku
pokouší se umístit tvary do linek
zkouší zmenšovat tvary

Průpravné cviky

Učivo ŠVP

cviky k uvolnění ruky, zápěstí a prstů

žák dle svých možností

učí se zvládat jemnou motoriku a pohybovou koordinaci

Výstup ŠVP

Pv – osobní hygiena

Hv – rytmizace
říkadel

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 2. ročník ZŠS

oblouky

čáry

vlnovky, ovály

orientace na stránce a řádku

vytváří horní a dolní oblouky oběma směry

naučí se svislé, vodorovné a šikmé čáry

vytvoří vlnovky a ovály

orientuje se na stránce a řádku
pokouší se umístit tvary do linek
zmenšuje tvary

slova

naučí se spojit slabiky do slov
opíše slova
vyzkouší si přepis jednoduchých slov
opíše jednoduchou větu

věta

slabiky

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
naučí se opis a přepis slabik

spojuje tiskací a psací tvary písmen
naučí se opis i přepis velkých a malých písmen
zkouší napsat velká i malá písmena podle diktátu
rozliší délku samohlásek
naučí se psát velká hůlková písmena A, I, M, E

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

čmárání, kroužení

čmárá (v rytmu říkanky)
čmárá různě velká barevná klubka
umístí klubka do vymezeného prostoru
dokreslí kolem středu kolečko

zkouší si vyvodit písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M,
e, E

hygienické návyky

dodržuje základní hygienické návyky

Psaní

psací potřeby

používá psací potřeby
učí se správně držet psací náčiní
učí se správně zacházet s psacím náčiním

Průpravné cviky

Učivo ŠVP

cviky k uvolnění ruky, zápěstí a prstů

žák dle svých možností

učí se zvládat jemnou motoriku a pohybovou koordinaci

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

OSV – komunikace
v různých situacích

Pv – modelování
písmen

Pv – osobní hygiena

Hv – rytmizace
říkadel

MPV
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žák dle svých možností

slova

věta

naučí se spojit slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

opíše jednoduchou větu

orientace na stránce a řádku

orientuje se na stránce a řádku
pokouší se umístit tvary do linek
zmenšuje tvary

slabiky

vlnovky, ovály

vytvoří vlnovky a ovály

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
naučí se opis a přepis slabik

čáry

naučí se svislé, vodorovné a šikmé čáry

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

oblouky

vytváří horní a dolní oblouky oběma směry

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M,
e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
naučí se opis i přepis velkých a malých písmen
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
naučí se psát velká hůlková písmena A, I, M, E

čmárání, kroužení

čmárá (v rytmu říkanky)
čmárá různě velká barevná klubka
umístí klubka do vymezeného prostoru
dokreslí kolem středu kolečko

Psaní

hygienické návyky

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

psací potřeby

cviky k uvolnění ruky, zápěstí a prstů

Průpravné cviky

Učivo ŠVP

zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním

učí se zvládat jemnou motoriku a pohybovou koordinaci

Výstup ŠVP

používá psací potřeby
dodržuje správné držení psacího náčiní

žák by měl

dodržovat správné držení
psacího náčiní

Výstup RVP

Psaní 3. ročník ZŠS

Řv – rozvoj slovní
zásoby

OSV – komunikace
v různých situacích

Pv – modelování
písmen

P – pojmy

Pv – osobní hygiena

Hv – rytmizace
říkadel

MPV
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žák by měl

žák dle svých možností

píše velká hůlková písmena U, O, L, V

napíše hůlkovým písmem své jméno

psát velká hůlková písmena

napsat hůlkovým písmem své
jméno
psát a spojovat písmena a tvořit
slabiky

opíše číslice (do 10)

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

odliší délku samohlásek

naučí se opis i přepis velkých a malých písmen
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu

spojuje tiskací a psací tvary písmen

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L,
v, V

Výstup ŠVP

odlišovat délku samohlásek

vyvodit písmena podle obrázků

Výstup RVP

Psaní 3. ročník ZŠS

číslice

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

Učivo ŠVP

P – číselná řada do
10

Pv – modelování
písmen

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 4. ročník ZŠS

oblouky

čáry

vlnovky, ovály

vytváří horní a dolní oblouky oběma směry

naučí se svislé, vodorovné a šikmé čáry

vytvoří vlnovky a ovály

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

slabiky

slova

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M,
e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
naučí se opis i přepis velkých a malých písmen
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
naučí se psát velká hůlková písmena A, I, M, E

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

Psaní

čmárání, kroužení

čmárá (v rytmu říkanky)
čmárá různě velká barevná klubka
umístí klubka do vymezeného prostoru
dokreslí kolem středu kolečko

orientace na stránce a řádku

hygienické návyky

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

orientuje se na stránce a řádku
pokouší se umístit tvary do linek
zmenšuje tvary

psací potřeby

používá psací potřeby
dodržuje správné držení psacího náčiní
učí se správně zacházet s psacím náčiním

Průpravné cviky

Učivo ŠVP

cviky k uvolnění ruky, zápěstí a prstů

žák dle svých možností

učí se zvládat jemnou motoriku a pohybovou koordinaci

Výstup ŠVP

OSV – moje vztahy
k druhým lidem

Pv – modelování
písmen

P – pojmy

Pv – osobní hygiena

Hv – rytmizace
říkadel

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 4. ročník ZŠS

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen t, T, y, Y, s, S, j,
J, p, P
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena T, Y, S, J, P

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

písmena t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L,
v, V
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
naučí se psát velká hůlková písmena U, O, L, V
napíše hůlkovým písmem své jméno
píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabik

Učivo ŠVP
věta

žák dle svých možností

opíše jednoduchou větu

Výstup ŠVP

EV – ochrana
životního prostředí

Pv – modelování
písmen

Pv – modelování
písmen

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 5. ročník ZŠS

oblouky

čáry

vlnovky, ovály

vytváří horní a dolní oblouky oběma směry

naučí se svislé, vodorovné a šikmé čáry

vytvoří vlnovky a ovály

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

slabiky

slova

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M,
e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena A, I, M, E

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

Psaní

čmárání, kroužení

čmárá (v rytmu říkanky)
čmárá různě velká barevná klubka
umístí klubka do vymezeného prostoru
dokreslí kolem středu kolečko

orientace na stránce a řádku

hygienické návyky

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

orientuje se na stránce a řádku
pokouší se umístit tvary do linek
zmenšuje tvary

psací potřeby

používá psací potřeby
dodržuje správné držení psacího náčiní
učí se správně zacházet s psacím náčiním

Průpravné cviky

Učivo ŠVP

cviky k uvolnění ruky, zápěstí a prstů

žák dle svých možností

učí se zvládat jemnou motoriku a pohybovou koordinaci

Výstup ŠVP

OSV – moje vztahy
k druhým lidem

Pv – modelování
písmen

P – pojmy

Pv – osobní hygiena

Hv – rytmizace
říkadel

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 5. ročník ZŠS

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabik

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen t, T, y, Y, s, S, j,
J, p, P
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena T, Y, S, J, P

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

písmena t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L,
v, V
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
naučí se psát velká hůlková písmena U, O, L, V
napíše hůlkovým písmem své jméno

Učivo ŠVP
věta

žák dle svých možností

opíše jednoduchou větu

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

Pv – modelování
písmen

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV

94

Výstup RVP

žák by měl

Psaní 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

opisuje a přepisuje slabiky

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky

píše velká hůlková písmena N, Š, D, Z, K, B

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen n, N, š, Š, d, D,
z, Z, k, K, b, B
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu

Výstup ŠVP
písmena n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B

Učivo ŠVP

OSV – organizace
vlastního času

Pv – modelování
písmen

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 6. ročník ZŠS

slova

věta

opíše jednoduchou větu

orientace na stránce a řádku

orientuje se na stránce a řádku
pokouší se umístit tvary do linek
zmenšuje tvary

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

vlnovky, ovály

vytvoří vlnovky a ovály

slabiky

čáry

naučí se svislé, vodorovné a šikmé čáry

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

oblouky

vytváří horní a dolní oblouky oběma směry

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

čmárání, kroužení

čmárá (v rytmu říkanky)
čmárá různě velká barevná klubka
umístí klubka do vymezeného prostoru
dokreslí kolem středu kolečko

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M,
e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena A, I, M, E

hygienické návyky

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

Psaní

psací potřeby

používá psací potřeby
dodržuje správné držení psacího náčiní
učí se správně zacházet s psacím náčiním

Průpravné cviky

Učivo ŠVP

cviky k uvolnění ruky, zápěstí a prstů

žák dle svých možností

učí se zvládat jemnou motoriku a pohybovou koordinaci

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

OSV – chování
podporující dobré
vztahy

Pv – modelování
písmen

P – pojmy

Pv – osobní hygiena

Hv – rytmizace
říkadel

MPV

96

Výstup RVP

žák by měl

Psaní 6. ročník ZŠS
žák dle svých možností

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen n, N, š, Š, d, D,
z, Z, k, K, b, B

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky
spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen t, T, y, Y, s, S, j,
J, p, P
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena T, Y, S, J, P

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

píše velká hůlková písmena U, O, L, V
napíše hůlkovým písmem své jméno

rozliší délku samohlásek

zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L,
v, V
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena

Výstup ŠVP

písmena n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B

písmena t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

Učivo ŠVP

Pv – modelování
písmen

Pv – modelování
písmen

MPV
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žák dle svých možností

opsat číslice

opisovat a přepisovat slabiky a
jednoduchá slova

číslice

psaní na PC

seznámí se s psaním na PC
píše na PC slova a jednoduché věty

písmena c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

Učivo ŠVP

opíše číslice (do 100)

naučí se spojit slabiky do slov
opíše jednoduchá slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

píše velká hůlková písmena C, R, Č, H, Ž

napíše velká i malá písmena a slabiky podle diktátu

psát písmena a slabiky podle
diktátu
ovládat psaní hůlkového písma

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen c, C, ou, au, r, R,
č, Č, h, H, ž, Ž
spojuje tiskací a psací tvary písmen

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opisuje a přepisuje slabiky

spojuje tiskací a psací tvary písmen
opisuje a přepisuje velká a malá písmena
zkouší napsat velká i malá písmena a slabiky podle
diktátu
naučí se psát velká hůlková písmena N, Š, D, Z, K, B

Výstup ŠVP

píše písmena, která umí číst
opisuje a přepisuje velká a malá písmena

žák by měl

psát písmena, která umí číst

Výstup RVP

Psaní 6. ročník ZŠS

ZI – základy
obsluhy počítače

P – čísla do 100

MDV – vliv médií
na každodenní život

Pv – modelování
písmen

MPV

PSANÍ – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět psaní je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Na 2. stupni se
vyučuje 2 hodiny týdně (v 10. ročníku výuka rozšířena o jednu vyučovací hodinu
z disponibilní časové dotace). Žáci, kteří vzhledem k těžkému postižení či nejrůznějším
grafomotorickým obtížím nezvládnou psací podobu písma, budou psát pouze hůlkovým
písmem, které je také využito ve čtení globální metodou.
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu a učebnu
s interaktivní tabulí. Během vyučovacích hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné
učební pomůcky.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu psaní:

-

rozvíjí grafické dovednosti, jemnou motoriku a grafomotoriku
stimuluje myšlení
postupně zvyšuje kvalitu a rychlost písma
prakticky využívá získané dovednosti
umožňuje jednoduchou písemnou komunikaci

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
individuální práce (s využitím učebnic, výukových programů na počítači)
osobní přístup
názorná ukázka
procvičování a opakování

Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

odpady a příroda, čistota ovzduší, význam vlivu dopravy na prostředí, ochrana
životního prostředí, ochrana kulturních památek

OSV – moje vztahy k druhým lidem, chování podporující dobré vztahy, komunikace
v různých situacích, organizace vlastního času
MDV – vliv médií na každodenní život, role filmu a televize v životě jednotlivce, vliv médií
na jednotlivce a rodinu, role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti

Kompetence:

V předmětu čtení budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které s individuálně
volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:
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Kompetence k učení
• používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky
• dodržovat návykové stereotypy učení
• snažit se o koncentraci na učení
• chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
• mít zájem o získávání nových poznatků
• ovládat elementární způsoby práce s počítačem
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřené ke svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
Kompetence komunikativní
• komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• zvládat jednoduchou formu písemné komunikace
• chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
• rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností
• vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke
společenské integraci
Kompetence sociální a personální
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije
• podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách
• uplatňovat základní návyky společenského chování
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lid
Kompetence občanské
• využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
Kompetence pracovní
• mít osvojené hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních
činnostech
• pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané
jednoduché úkoly
• soustředit se na pracovní výkon a vytrvat při jeho plnění
• přijímat posouzení výsledků své práce
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 7. ročník ZŠS

věta

opíše jednoduchou větu

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P
spojuje tiskací a psací tvary písmen

písmena t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

Řv – rozvoj slovní
zásoby

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

opíše jednoduchou větu

EV – význam vlivu
dopravy na
prostředí

Pv – modelování
písmen

MPV, PT

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

slova

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L, v, V
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena U, O, L, V
napíše hůlkovým písmem své jméno

slabiky

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

Psaní

Učivo ŠVP

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

žák dle svých možností

vyvodí si písmena podle obrázků
umí psát malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M, e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena A, I, M, E

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

Pv – modelování
písmen

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen c, C, ou, au, r, R, č, Č,
h, H, ž, Ž
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena C, R, Č, H, Ž

Pv – modelování
písmen

MPV, PT

Řv – rozvoj slovní
zásoby

písmena c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

písmena n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B

Učivo ŠVP

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena N, Š, D, Z, K, B

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena T, Y, S, J, P

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

doplňovačky a jednoduché křížovky

psaní na PC

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

píše na PC slova a jednoduché věty

opisuje a přepisuje slabiky
spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

opíše jednoduchou větu

naučí se spojit slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

písmena f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

vyvodí si písmena podle obrázků
procvičuje malé a velké tvary písmen f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
opisuje a přepisuje velkých a malých písmen
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena F, G, Ř, Ch

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky

číslice

Učivo ŠVP

opíše číslice (do 100)

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

Výstup ŠVP

ZI – základy
obsluhy počítače

EV – odpady a
příroda

P – číselná řada do
100
OSV – organizace
vlastního času

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 8. ročník ZŠS

věta

opíše jednoduchou větu

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P
spojuje tiskací a psací tvary písmen

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

písmena t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

slova

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L, v, V
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena U, O, L, V
napíše hůlkovým písmem své jméno

slabiky

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

Psaní

Učivo ŠVP

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

žák dle svých možností

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M, e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
zvládne opis i přepis velkých a malých písmen
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena A, I, M, E

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

MDV – role filmu a
televize v životě
jednotlivce

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – modelování
písmen

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen c, C, ou, au, r, R, č, Č,
h, H, ž, Ž
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena C, R, Č, H, Ž

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena N, Š, D, Z, K, B

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena T, Y, S, J, P

Výstup ŠVP

písmena c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

písmena n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B

Učivo ŠVP

Pv – modelování
písmen

Pv – modelování
písmen

OSV – moje vztahy
k druhým lidem

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

psaní na PC

podpis

píše na PC slova a jednoduché věty

podepíše se psacím písmem
napíše nebo opíše běžné písemnosti např. adresu, přání,
dopis…
napíše nebo opíše jednoduché sdělení podle předlohy
přepíše krátký jednoduchý text
dbá na čitelný písemný projev

text

doplňovačky a jednoduché křížovky

opisuje a přepisuje slabiky
naučí se spojit slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu
vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

písmena f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
zvládne opis i přepis velkých a malých písmen
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena F, G, Ř, Ch

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky

číslice

Učivo ŠVP

opíše číslice (do 100)

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

Výstup ŠVP

EV – ochrana
kulturních památek

ZI – základy
obsluhy počítače

Pv – modelování
písmen

P – číselná řada do
100

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 9. ročník ZŠS

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L, v, V
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena U, O, L, V
napíše hůlkovým písmem své jméno
píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

písmena t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

věta

slova

slabiky

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky
spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

Psaní

Učivo ŠVP

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

žák dle svých možností

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M, e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
zvládne opis i přepis velkých a malých písmen
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena A, I, M, E

Výstup ŠVP

Pv – modelování
písmen

EV – čistota
ovzduší

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – modelování
písmen

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen c, C, ou, au, r, R, č, Č,
h, H, ž, Ž
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena C, R, Č, H, Ž

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

písmena c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

EV – ochrana
životního prostředí

Pv – modelování
písmen

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena N, Š, D, Z, K, B

MPV, PT

OSV – chování
podporující dobré
vztahy

písmena n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B

Učivo ŠVP

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena T, Y, S, J, P

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

písmena f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

vyvodí si písmena podle obrázků
procvičuje malé a velké tvary písmen f, F, g, G, ř, Ř, ch,
Ch
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
opisuje a přepisuje velkých a malých písmen
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
naučí se psát velká hůlková písmena F, G, Ř, Ch

slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

doplňovačky a jednoduché křížovky

psaní na PC

podpis

text

opisuje a přepisuje slabik
spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

osvojí si doplňovačky a jednoduché křížovky

píše na PC slova a jednoduché věty

podepíše se psacím písmem

napíše nebo opíše běžné písemnosti např. adresu, přání,
dopis…
napíše nebo opíše jednoduché sdělení podle předlohy
přepíše krátký jednoduchý text
dbá na čitelný písemný projev

opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky

číslice

Učivo ŠVP

opíše číslice (do 100)

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

Výstup ŠVP

MDV – vliv médií
na jednotlivce a
rodinu

ZI – základy
obsluhy počítače

Pv – modelování
písmen

P – číselná osa

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 10. ročník ZŠS

věta

písmena u, U, o, O, l, L, v, V

opíše jednoduchou větu

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen u, U, o, O, l, L, v, V
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena U, O, L, V
napíše hůlkovým písmem své jméno

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

písmena t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P

slova

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

slabiky

spojuje písmena do slabik
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

Psaní

Učivo ŠVP

písmena a, A, i, I, m, M, e, E

žák dle svých možností

vyvodí si písmena podle obrázků
umí psát malé a velké tvary písmen a, A, i, I, m, M, e, E
spojuje tiskací a psací tvary písmen
umí opis i přepis velkých a malých písmen
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena A, I, M, E

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – modelování
písmen

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Psaní 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

vyvodí si písmena podle obrázků
napíše malé a velké tvary písmen c, C, ou, au, r, R, č, Č,
h, H, ž, Ž
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena C, R, Č, H, Ž

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

vyvodí si písmena podle obrázků
píše malé a velké tvary písmen n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K,
b, B
spojuje tiskací a psací tvary písmen
opíše i přepíše velká a malá písmena
napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
píše velká hůlková písmena N, Š, D, Z, K, B

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

napíše velká i malá písmena a slabiky (slova) podle
diktátu
rozliší délku samohlásek
píše velká hůlková písmena T, Y, S, J

Výstup ŠVP

písmena c, C, ou, au, r, R, č, Č, h, H, ž, Ž

písmena n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B

Učivo ŠVP

OSV – komunikace
v různých situacích

Pv – modelování
písmen

Pv – modelování
písmen

MPV, PT
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žák by měl

opsat slova a jednoduché věty

psát slabiky a jednoduchá slova
i podle diktátu

psaní číslic i podle nápovědy

Výstup RVP

Psaní 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

doplňovačky a jednoduché křížovky

psaní na PC

vyzkouší si doplňovačky a jednoduché křížovky

píše na PC slova a jednoduché věty

opíše slova
přepíše jednoduchá slova
opíše jednoduchou větu

opisuje a přepisuje slabiky
spojuje slabiky do slov

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky

slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

písmena f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch

vyvodí si písmena podle obrázků
naučí se psát malé a velké tvary písmen f, F, g, G, ř, Ř,
ch, Ch
spojuje tiskací a psací tvary písmen
píše písmena, která umí číst
opisuje a přepisuje velká a malá písmen
napíše velká i malá písmena a slabiky (jednoduchá slova)
i podle diktátu

píše velká hůlková písmena F, G, Ř, Ch

číslice

Učivo ŠVP

píše číslice (do 100, do 1000 po stovkách) i podle
nápovědy

opíše jednoduchou větu

spojuje slabiky do slov
opíše slova
přepíše jednoduchá slova

píše a spojuje písmena a tvoří slabiky
rozliší krátké a dlouhé slabiky
opíše a přepíše slabiky

Výstup ŠVP

MDV – vliv médií
na každodenní život

P – číselná řada do
100, 1000

MPV, PT
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přepíše krátký jednoduchý text

dbá na čitelný písemný projev

dbát na čitelný písemný projev

napíše nebo opíše jednoduché sdělení podle předlohy

přepsat krátký jednoduchý text

napsat nebo opsat jednoduché
sdělení podle předlohy

napíše nebo opíše běžné písemnosti např. adresu, přání,
dopis podle vzoru

žák dle svých možností

napsat nebo opsat běžné
písemnosti – adresu, přání,
dopis podle vzoru

Výstup ŠVP

podepíše se psacím písmem

žák by měl

podepsat se psacím písmem

Výstup RVP

Psaní 10. ročník ZŠS

text

podpis

Učivo ŠVP

MDV – role filmu a
televize v životě
jednotlivce, rodiny,
společnosti
OSV – organizace
vlastního času

ZI – základy
obsluhy počítače

MPV, PT

5.1.3 Řečová výchova

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:

Předmět Řečová výchova se vyučuje v 1. – 6. ročníku 2 hodiny týdně jako samostatný
předmět. Řečová výchova je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, počítačovou učebnu i učebnu
s interaktivní tabulí.
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 řečová výchova:

-

zaměřuje se na osvojení a užívání mateřského jazyka
vede žáky ke správnému a srozumitelnému vyjadřování
rozvíjí komunikační dovednosti žáků
směřuje k získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu
upevňuje dorozumívací schopnosti potřebné v běžných komunikačních situacích
umožňuje praktické využití získaných dovedností
pomáhá orientovat se v sociálních rolích jednotlivých lidí
napomáhá k osvojení techniky čtení a psaní
prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem a ovlivňuje všechny stránky žákovy
osobnosti

Formy a metody práce:

-

individuální práce s žákem
frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce s využitím pracovních listů, učebnic, odborné literatury, výukových
programů
návštěvy koncertů, divadelních představení, filmů
návštěvy MěK, Valašského muzea v přírodě, školní výlety
krátkodobé projekty

Kompetence:

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

Kompetence k učení
• využívat informace z různých zdrojů
• zapojit do výuky všechny smysly využitím modelů, názorných pomůcek, obrazů apod.
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• získávat informace, pozorovat, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování,
propojit získané znalosti s životem
• používat termíny, znaky, symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
Kompetence k řešení problémů
• přiměřeně ke svým možnostem překonávat problémy, získávat sebedůvěru
• vnímat problémové situace a řešit je pomocí naučených stereotypů a vlastních
zkušeností
• umět požádat o radu a při potížích přivolat pomoc
• využívat získaných zkušeností k řešení známých a opakujících se situacích
• pomocí názorného myšlení si vytvářet stereotypy chování, které bude uplatňovat při
překonávání problémů
Kompetence komunikativní
• rozumět sdělení a reagovat na ně dle svých možností
• pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• komunikovat s druhými přiměřeně svým možnostem, používat správnou terminologii
• vyjadřovat vhodným způsobem své pocity, prožitky a svůj momentální zdravotní stav
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a jejich interpretaci ve vlastních projevech a názorech
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých
• umět se chovat ve společnosti a zvládat jednoduché sociální aktivity
• navozovat a udržovat dobré mezilidské vztahy, respektovat druhé
• rozpoznat vhodné a rizikové chování a chápat jeho důsledky
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije a účastnit se přiměřeně ke svým možnostem
různých společenských aktivit
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• budovat si ohleduplný vztah ke spolužákům, dospělým
• dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla v silničním provozu,
předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za
mimořádných událostí
• 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
• mít osvojené poznatky o zdravém životním stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• bezpečně se chovat a svým jednáním nezpůsobit újmu ostatním lidem
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
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•
•
•

zvládat sebeobsluhu a osvojit si základní hygienické návyky
plnit jednoduché pracovní úkoly, postupovat podle naučeného pracovního postupu
přijímat zhodnocení své práce
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 1. ročník ZŠS

dechová cvičení

učí se ovládat výdechový proud
seznamuje se s důsledky nesprávného dýchání
osvojuje si správnou techniku foukání, smrkání,
kloktání, bublání do vody, dechovou výdrž a
nádech nosem

měkký hlasový začátek

hlasová proměna

procvičuje měkké hlasové nasazení

získává představu o různé síle, výšce a barvě
hlasu (nácvik brumenda, střídání kontrastů..)

Hlasová cvičení

držení těla a dýchání

nacvičuje hluboký nádech v kombinaci se
správnou polohou těla (vleže, vsedě, ve stoje)

Dechová cvičení

ostatní řečové orgány

jazyk

získá představu o jednotlivých částech jazyka
(špička, hřbet, kořen)
snaží se pohybovat jazykem ve všech směrech,
olizovat a rozkmitat rty, polykat sliny (klapot
koně, čertík, rulička, kočička..)

procvičuje spouštění a přitahování dolní čelisti
ujasňuje si pojmy (tvrdé a měkké patro, horní a
dolní zuby, dásně)

mimika obličeje

snaží se pomocí cviků zvládnout mimické svaly
obličeje (zvedání obočí, mračení, smích,
nafukování tváří, zívání, mlaskání, špulení rtů..)

Artikulační cvičení

hlásky p, b, m

seznámí se s hláskami p, b, m
ujasní si správnou artikulaci těchto hlásek
pokusí se o vyslovení jednoduchých slov,
sousloví, krátkých básní s těmito hláskami

Výslovnost hlásek

Učivo ŠVP

samohlásky

žák dle svých možností

seznámí se samohláskami a, o, u, e, i, ě, ou, au
získá představu o správném postavení mluvidel
při jejich výslovnosti
procvičuje reprodukci lidových veršů a říkanek
s těmito samohláskami

Výstup ŠVP

Čt – dramatizace

Tv – dechová cvičení

Čt – čtení a pamětné
zvládnutí básní

Ps – psaní písmen

MPV

117

Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 1. ročník ZŠS

vnímání rytmu

učí se používat Orffovy nástroje a využívá je
k rytmizaci říkadel, básní, k doprovodu
mluveného slova

slovní zásoba

stavba věty

otázky a odpovědi

koncentrace na mluvené slovo

vyprávění

formy společenského styku

osvojuje si názvy jednotlivých místností školy,
školních pomůcek
pojmenovává rodiče, sourozence, části lidského
těla
rozeznává zvířata a jejich zvuky

získává představu o větě

dokáže jednoduše odpovědět na otázky ( co dělá
ráno, v poledne a večer, jak se jmenují rodiče..)

učí se vnímat řeč dospělých i spolužáků,
soustřeďuje se na poslech krátkých básní,
říkadel, pohádek

pokusí se o krátké vyprávění podle obrázku

učí se základním pravidlům slušného chování
(pozdrav, poděkování)

Jazyková vybavenost

vnímání pohybu

zapojuje se do hudebně pohybových her a snaží
se napodobit správný pohyb

Hudebně pohybová průprava

fonematická analýza

osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově
(na začátku, na konci, uprostřed slova)

Cvičení fonematického sluchu

Učivo ŠVP

fonematické vnímání

žák dle svých možností

napodobuje zvuky, hlasy zvířat a věcí
pokusí se rozlišit dvojice stejných a rozdílných
slov (koza – kosa…)
pojmenovává správně obrázky, které se
významově liší jediným fonémem
rozlišuje význam slova na základě změny hlásky
(rok – rak ..)
seznamuje se s řetězením slovíček ( rak, drak,
mrak, vlak..)

Výstup ŠVP

Vv – kresba zážitku

Hv – lidové písně a říkadla

Vu – názvy zvířat

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 2. ročník ZŠS

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

jazyk

ostatní řečové orgány

získá představu o jednotlivých částech jazyka (špička,
hřbet, kořen)
pohybuje jazykem ve všech směrech, olizovat a
rozkmitat rty, polykat sliny (klapot koně, čertík, rulička,
kočička..)

procvičuje spouštění a přitahování dolní čelisti
ujasňuje si pojmy (tvrdé a měkké patro, horní a dolní
zuby, dásně)

napodobuje zvuky, hlasy zvířat a věcí
pokusí se rozlišit dvojice stejných a rozdílných slov
(koza – kosa…)
pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem

procvičuje měkké hlasové nasazení
získává představu o různé síle, výšce a barvě hlasu
(nácvik brumenda, střídání kontrastů..)

dechová cvičení

osvojuje si správnou techniku foukání, smrkání, kloktání,
bublání do vody, dechovou výdrž a nádech nosem

fonematické vnímání

Cvičení fonematického sluchu

měkký hlasový začátek
hlasová proměna

Hlasová cvičení

držení těla a dýchání

nacvičuje hluboký nádech v kombinaci se správnou
polohou těla (vleže, vsedě, ve stoje)
učí se ovládat výdechový proud
seznamuje se s důsledky nesprávného dýchání

Dechová cvičení

mimika obličeje

Artikulační cvičení

hlásky v, f, j, t, ť, ď, ň

Výslovnost hlásek

snaží se pomocí cviků zvládnout mimické svaly obličeje
(zvedání obočí, mračení, smích, nafukování tváří, zívání,
mlaskání, špulení rtů..)

seznámí se s hláskami v, f, j t, d, n, ť, ď, ň
učí se jejich správnou artikulaci, snaží se o správné
postavení mluvidel
pokusí se o reprodukci jednoduchých slov, básní a
říkadel s těmito hláskami

Výstup ŠVP

Čt – dramatizace
krátkých textů

Tv – cviky na
správné držení těla,
dechová cvičení

Čt – čtení a pamětné
zvládnutí krátkých
textů

Ps – psaní
některých písmen

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 2. ročník ZŠS

žák dle svých možností

stavba věty

otázky a odpovědi

koncentrace na mluvené slovo

vyprávění

formy společenského styku

pokusí se o sestavení jednoduché otázky
dokáže reagovat na jednoduché otázky

vnímá řeč spolužáků a dospělých
snaží se o soustředění na mluvené slovo, poslech
pohádek a krátkých příběhů

osvojuje si popis jednoduchého obrázku

nacvičuje základní pravidla slušného chování (pozdrav,
poděkování, prosba)

slovní zásoba

chápe větu jako způsob vyjadřování

oslovuje své spolužáky jménem, zná své učitele,
pojmenuje členy rodiny
rozlišuje vybavení třídy, školy, pojmenuje jednotlivé
kusy nábytku
vyslovuje jména některých zvířat, ovoce, zeleniny
snaží se sdělit zdravotní obtíže

vnímání rytmu

používá Orffovy nástroje a využívá je k rytmizaci
říkadel, básní, k doprovodu mluveného slova

Jazyková vybavenost

vnímání pohybu

Hudebně pohybová průprava

fonematická analýza

Učivo ŠVP

zapojuje se do hudebně pohybových her a snaží se
napodobit správný pohyb

osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na
začátku, na konci, uprostřed slova)

rozlišuje význam slova na základě změny hlásky (rok –
rak ..)
seznamuje se s řetězením slovíček ( rak, drak, mrak,
vlak..)

Výstup ŠVP

Vu – péče o zvířata

Hv – hudebně
instrumentální
činnosti

MPV
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žák by měl

reprodukovat jednoduché
říkanky a básničky

Výstup RVP

Řečová výchova 3. ročník ZŠS
žák dle svých možností

jazyk

ostatní řečové orgány

získá představu o jednotlivých částech jazyka (špička,
hřbet, kořen)
pohybuje jazykem ve všech směrech, olizovat a
rozkmitat rty, polykat sliny (klapot koně, čertík, rulička,
kočička..)

procvičuje spouštění a přitahování dolní čelisti
ujasňuje si pojmy (tvrdé a měkké patro, horní a dolní
zuby, dásně)

dechová cvičení

ovládá výdechový proud
seznamuje se s důsledky nesprávného dýchání
osvojuje si správnou techniku foukání, smrkání, kloktání,
bublání do vody, dechovou výdrž a nádech nosem

napodobuje zvuky, hlasy zvířat a věcí
pokusí se rozlišit dvojice stejných a rozdílných slov
(koza – kosa…)
pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem

hlasová proměna

získává představu o různé síle, výšce a barvě hlasu
(nácvik brumenda, střídání kontrastů..)

fonematické vnímání

Cvičení fonematického sluchu

měkký hlasový začátek

procvičuje měkké hlasové nasazení

Hlasová cvičení

držení těla a dýchání

nacvičuje hluboký nádech v kombinaci se správnou
polohou těla (vleže, vsedě, ve stoje)

Dechová cvičení

mimika obličeje

Artikulační cvičení

hlásky l, k, g, ch, h

Výslovnost hlásek

Učivo ŠVP

snaží se pomocí cviků zvládnout mimické svaly obličeje
(zvedání obočí, mračení, smích, nafukování tváří, zívání,
mlaskání, špulení rtů..)

zvládne reprodukci jednoduchých slov, básní a říkadel
s těmito hláskami

seznamuje se s hláskami l, k, g, ch, h
učí se jejich správnou artikulaci, snaží se o správné
postavení mluvidel

Výstup ŠVP

Čt – dramatizace

Tv – cviky na
správné držení těla a
správné dýchání

Ps – psaní slov
s těmito písmeny

MPV
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žák by měl

žák dle svých možností

reprodukce podle obrázku, vyprávění

formy společenského styku

reprodukuje krátký text podle obrázku
snaží se o pochopení jednoduchého textu

osvojuje si základní pravidla slušného chování (pozdrav,
poděkování, prosba)
získává představu o tempu a výrazu řeči

reprodukovat krátký text podle
obrázku

dramatizace

popis

popíše jednoduchý obrázek

popsat jednoduché obrázky

koncentrace na mluvené slovo

otázky a odpovědi

odpovídá na otázky slovem, větou
rozumí řeči spolužáků a dospělých

soustředí se na mluvené slovo, poslech pohádek a
krátkých příběhů

stavba věty

slovní zásoba

používá jednoduché věty v komunikaci

charakterizuje hlavní znaky ročních období
pojmenuje počasí podle obrázku, zvířecí rodinky,
základní druhy ovoce, zeleniny, některé květiny
popíše své zdravotní obtíže

vnímání rytmu

používá Orffovy nástroje a využívá je k rytmizaci
říkadel, básní, k doprovodu mluveného slova

Jazyková vybavenost

vnímání pohybu

Hudebně pohybová průprava

fonematická analýza

Učivo ŠVP

zapojuje se do hudebně pohybových her a snaží se
napodobit správný pohyb

osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na
začátku, na konci, uprostřed slova)

rozlišuje význam slova na základě změny hlásky (rok –
rak ..)
seznamuje se s řetězením slovíček ( rak, drak, mrak,
vlak..)

Výstup ŠVP

dokázat se koncentrovat na
poslech pohádek a krátkých
příběhů

odpovídat na otázky slovem,
větou

Výstup RVP

Řečová výchova 3. ročník ZŠS

Čt – pokus o
dramatizaci
textu

Vu – péče o zvířata
Pv – práce na
zahradě
Čt – poslech
pohádek

Hv – vokálně
instrumentální
činnosti

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 4. ročník ZŠS
žák dle svých možností

jazyk

ostatní řečové orgány

získá představu o jednotlivých částech jazyka (špička,
hřbet, kořen)
pohybuje jazykem ve všech směrech, olizovat a
rozkmitat rty, polykat sliny (klapot koně, čertík, rulička,
kočička..)

procvičuje spouštění a přitahování dolní čelisti
ujasňuje si pojmy tvrdé a měkké patro, horní a dolní
zuby, dásně)

dechová cvičení

osvojuje si správnou techniku foukání, smrkání, kloktání,
bublání do vody, dechovou výdrž a nádech nosem

napodobuje zvuky, hlasy zvířat a věcí
pokusí se rozlišit dvojice stejných a rozdílných slov
(koza – kosa…)

hlasová proměna

získává představu o různé síle, výšce a barvě hlasu
(nácvik brumenda, střídání kontrastů..)

fonematické vnímání

Cvičení fonematického sluchu

měkký hlasový začátek

procvičuje měkké hlasové nasazení

Hlasová cvičení

držení těla a dýchání

nacvičuje hluboký nádech v kombinaci se správnou
polohou těla (vleže, vsedě, ve stoje)
ovládá výdechový proud
seznamuje se s důsledky nesprávného dýchání

Dechová cvičení

mimika obličeje

Artikulační cvičení

hlásky c, s, z, č, š, ž

Výslovnost hlásek

Učivo ŠVP

snaží se pomocí cviků zvládnout mimické svaly obličeje
(zvedání obočí, mračení, smích, nafukování tváří, zívání,
mlaskání, špulení rtů..)

seznamuje se s hláskami c, s, z, č, š, ž
učí se jejich správnou artikulaci, snaží se o správné
postavení mluvidel
ujasňuje si rozdíl ve významu slova způsobený háčkem
pokusí se o reprodukci jednoduchých slov, básní a
říkadel s těmito hláskami

Výstup ŠVP

Čt – dramatizace

Tv – dechová
cvičení

Ps – psaní písmen
Čt – čtení dvojic
slov s háčkem a bez

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 4. ročník ZŠS
žák dle svých možností

otázky a odpovědi

klade jednoduché otázky a formuluje jednoduché
odpovědi
seznamuje se s popisem osoby, předmětu

vyprávění

formy společenského styku

seznamuje se s vyprávěním jednoduchého příběhu podle
obrázku

nacvičuje slovní formy společenského styku (pozdrav,
prosba, poděkování)
pokouší se přizpůsobit intonaci danému textu, vyprávění

dramatizace

koncentrace na mluvené slovo

reprodukuje slovní projev spolužáků a dospělých
odpovídá na návodné otázky týkající se shlédnutého
divadelního představení, filmu…

popis osoby, předmětu

stavba věty

slovní zásoba

používá jednoduché věty v komunikaci

pojmenuje různé lidské činnosti, jednotlivé druhy nářadí
vyslovuje názvy volně žijících zvířat, popíše, jak o ně
pečovat
formuluje své zdravotní obtíže
nacvičuje základní komunikaci s lékařem a v lékárně

vnímání rytmu

používá Orffovy nástroje a využívá je k rytmizaci
říkadel, básní, k doprovodu mluveného slova

Jazyková vybavenost

vnímání pohybu

Hudebně pohybová průprava

fonematická analýza

Učivo ŠVP

zapojuje se do hudebně pohybových her a snaží se
napodobit správný pohyb

osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově ( na
začátku, na konci, uprostřed slova)

pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem
rozlišuje význam slova na základě změny hlásky (rok –
rak ..)
seznamuje se s řetězením slovíček ( rak, drak, mrak,
vlak..)

Výstup ŠVP

Čt – dramatizace

Pv – práce
v domácnosti a na
zahradě
Vu – ochrana zvířat

Hv – lidové písně a
říkadla

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

dechová cvičení

osvojuje si správnou techniku foukání, smrkání, kloktání,
bublání do vody, dechovou výdrž a nádech nosem

napodobuje zvuky, hlasy zvířat a věcí
pokusí se rozlišit dvojice stejných a rozdílných slov
(koza – kosa…)

hlasová proměna

získává představu o různé síle, výšce a barvě hlasu
(nácvik brumenda, střídání kontrastů..)

fonematické vnímání

Cvičení fonematického sluchu

měkký hlasový začátek

procvičuje měkké hlasové nasazení

Hlasová cvičení

držení těla a dýchání

nacvičuje hluboký nádech v kombinaci se správnou
polohou těla (vleže, vsedě, ve stoje)
ovládá výdechový proud
seznamuje se s důsledky nesprávného dýchání

Dechová cvičení

ostatní řečové orgány

jazyk

získá představu o jednotlivých částech jazyka (špička,
hřbet, kořen)
pohybuje jazykem ve všech směrech, olizovat a
rozkmitat rty, polykat sliny (klapot koně, čertík, rulička,
kočička..)

procvičuje spouštění a přitahování dolní čelisti
ujasňuje si pojmy (tvrdé a měkké patro, horní a dolní
zuby, dásně)

mimika obličeje

Artikulační cvičení

Výslovnost hlásek
hlásky r, ř

Učivo ŠVP

snaží se pomocí cviků zvládnout mimické svaly obličeje
(zvedání obočí, mračení, smích, nafukování tváří, zívání,
mlaskání, špulení rtů..)

seznamuje se s hláskami r, ř
učí se jejich správnou artikulaci, snaží se o správné
postavení mluvidel
uvědomuje si důležitost háčku ve slově
nacvičuje správně reprodukovat slova, sousloví, krátké
věty, básně, říkadla a krátké texty podle jednoduché
osnovy

Výstup ŠVP

Hv – intonační
cvičení

Čt – dvojice slov
s háčkem a bez

Ps – psaní slov, vět
s těmito písmeny

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

koncentrace na mluvené slovo

reaguje adekvátně na otázky dospělých a spolužáků
pokusí se interpretovat filmový nebo divadelní příběh
podle návodných otázek
osvojuje si vyprávění podle obrázků

trénuje správnou artikulaci, intonaci, srozumitelnost při
pozdravu, prosbě a poděkování
získává představu o dramatizaci krátkého textu

otázky a odpovědi

získává představu o jednoduché konverzaci, zvládá
tvoření otázek a odpovědí na jednoduché téma
ujasňuje si popis osoby, reálného předmětu nebo
vyobrazení za pomoci doprovodných otázek

dramatizace

formy společenského styku

vyprávění

stavba věty

slovní zásoba

osvojuje si správný slovosled při stavbě věty

snaží se pojmenovat významná místa v našem městě
správně reprodukuje svou adresu, popíše důležité
orientační body na cestě do školy
snaží se správně vyslovit žádost o pomoc v nouzi
artikuluje a osvojuje si názvy měsíců, dnů, časových
jednotek
popíše svůj zdravotní stav, osvojuje si komunikaci na
zdravotním středisku

vnímání rytmu

používá Orffovy nástroje a využívá je k rytmizaci
říkadel, básní, k doprovodu mluveného slova

Jazyková vybavenost

vnímání pohybu

Hudebně pohybová průprava

fonematická analýza

Učivo ŠVP

zapojuje se do hudebně pohybových her a snaží se
napodobit správný pohyb

osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na
začátku, na konci, uprostřed slova)

pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem
rozlišuje význam slova na základě změny hlásky (rok –
rak ..)
seznamuje se s řetězením slovíček ( rak, drak, mrak,
vlak..)

Výstup ŠVP

Čt – poslech
pohádek, příběhů

Vu – chování
v mimořádných
situacích

Tv – cvičení
s hudbou

Ps – psaní dvojic
slov

MPV
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žák by měl

reprodukovat krátké texty podle
jednoduché osnovy

Výstup RVP

Řečová výchova 6. ročník ZŠS
žák dle svých možností

dechová cvičení

osvojuje si správnou techniku foukání, smrkání, kloktání,
bublání do vody, dechovou výdrž a nádech nosem

zvládá nápodobu zvuků, hlasů zvířat a věcí
s pomocí rozlišuje dvojice stejných a rozdílných slov
(koza – kosa…)
pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem

hlasová proměna

má představu o různé síle, výšce a barvě hlasu (nácvik
brumenda, střídání kontrastů..)

fonematické vnímání

Cvičení fonematického sluchu

měkký hlasový začátek

dokáže rozpoznat měkké hlasové nasazení

Hlasová cvičení

držení těla a dýchání

uvědomuje si hluboký nádech v kombinaci se správnou
polohou těla (vleže, vsedě, ve stoje)
ovládá výdechový proud
chápe důsledky nesprávného dýchání

Dechová cvičení

ostatní řečové orgány

jazyk

uvědomuje si jednotlivé části jazyka (špička, hřbet,
kořen)
pohybuje jazykem ve všech směrech, umí olizovat a
rozkmitat rty, polykat sliny (klapot koně, čertík, rulička,
kočička..)

procvičuje spouštění a přitahování dolní čelisti
chápe pojmy (tvrdé a měkké patro, horní a dolní zuby,
dásně)

mimika obličeje

Artikulační cvičení

hlásky

Výslovnost hlásek

Učivo ŠVP

pomocí cviků zvládá mimické svaly obličeje (zvedání
obočí, mračení, smích, nafukování tváří, zívání,
mlaskání, špulení rtů..)

reprodukuje slova, sousloví, věty, básně, říkadla a krátké
texty podle jednoduché osnovy

uvědomuje si důležitost správné artikulace pro
vzájemnou komunikaci
pracuje na artikulaci hlásek, které mu činí potíže

zvládne správně vyslovit převážnou většinu hlásek

Výstup ŠVP

Tv – relaxační
cvičení

Čt – převyprávění
krátkého textu

Ps – diktát písmen

MPV
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žák dle svých možností

interpretuje filmový nebo divadelní příběh podle
návodných otázek

vyprávět zhlédnutý filmový nebo
divadelní příběh podle návodných
otázek
vyprávět jednoduchý příběh podle
obrázku

ovládá formy společenského styku (pozdrav, prosba,
poděkování)

dramatizuje krátký příběh ze svého okolí, z blízké oblasti

zvládat slovní formy společenského
styku – pozdrav, prosba, poděkování

dramatizovat jednoduchý krátký
příběh z oblasti, která je žákům
blízká

vypráví jednoduchého příběhu podle obrázku

popíše osobu, předmět podle reálu nebo vyobrazení za
pomoci doprovodných otázek
komunikuje na své úrovni se svým okolím

popsat osoby, předměty podle reálu
nebo vyobrazení za pomoci
doprovodných otázek

dramatizace

formy společenského styku

vyprávění

koncentrace na mluvené slovo

stavba věty
otázky a odpovědi

slovní zásoba

Jazyková vybavenost

vnímání rytmu

používá Orffovy nástroje a využívá je k rytmizaci
říkadel, básní, k doprovodu mluveného slova

pojmenuje významná místa v našem městě
s pomocí reprodukuje místní pověst, příběh
ví, jak požádat o pomoc v případě osobního nebezpečí
při zdravotních potížích umí vyhledat pomoc dospělé
osoby
zvládá komunikaci v situacích hromadného ohrožení

vnímání pohybu

Hudebně pohybová průprava

fonematická analýza

Učivo ŠVP

zapojuje se do hudebně pohybových her a napodobuje
s pomocí správný pohyb

osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na
začátku, na konci, uprostřed slova)

rozlišuje význam slova na základě změny hlásky (rok –
rak ..)
ujasňuje si řetězení slovíček ( rak, drak, mrak, vlak..)

Výstup ŠVP

sestavuje jednoduché věty se správným slovosledem
domluví se v běžných životních situacích

žák by měl

domluvit se v běžných situacích

Výstup RVP

Řečová výchova 6. ročník ZŠS
MPV

Vv – kresba

Vu – jednání
v krizových
situacích

Hv – vokálně
instrumentální
činnosti

Ps – psaní obtížných
dvojic slov

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:

Předmět Řečová výchova se vyučuje v 7. – 10. ročníku 1 hodinu týdně jako
samostatný předmět. Řečová výchova je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, počítačovou učebnu i učebnu
s interaktivní tabulí.
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 řečová výchova:

-

zaměřuje se na osvojení a užívání mateřského jazyka
vede žáky ke správnému a srozumitelnému vyjadřování
rozvíjí komunikační dovednosti žáků
napomáhá k rozvíjení řečových schopností a samostatného myšlení
směřuje k získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu
rozvíjí dorozumívací schopnosti potřebné v běžných komunikačních situacích
ukazuje cestu k formulaci vlastních názorů a k jejich sdělování
vede k praktickému využití získaných dovedností
pomáhá orientovat se v sociálních rolích jednotlivých lidí
přispívá k lepšímu pochopení života kolem nás
rozšiřuje a zkvalitňuje možnosti žáka v pozdějším pracovním uplatnění
vede k získávání základních poznatků o fungování společnosti
napomáhá k osvojení techniky čtení a psaní
učí žáky jak požádat o pomoc v případě ohrožení
prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem a ovlivňuje všechny stránky žákovy
osobnosti

Formy a metody práce:

-

individuální práce s žákem
frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce s využitím pracovních listů, učebnic, odborné literatury, výukových
programů
návštěvy koncertů, divadelních představení, filmů
návštěvy MěK, Valašského muzea v přírodě, školní výlety
krátkodobé projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

odpady a příroda, čistota ovzduší, význam vlivu dopravy na prostředí, ochrana
životního prostředí a ochrana kulturních památek

OSV – moje vztahy k jiným lidem, chování podporující dobré vztahy, komunikace
v různých situacích a organizace vlastního času
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MDV – vliv médií na každodenní život, vliv médií na život jednotlivce, rodinu a společnost
Kompetence:

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

Kompetence k učení
• využívat informace z různých zdrojů, používat učebnice, učební materiály a pomůcky
• 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
• používat termíny, znaky, symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
• vzbuzovat zájem o nové poznatky, zkušenosti
Kompetence k řešení problémů
• přiměřeně ke svým možnostem překonávat problémy, získávat sebedůvěru
• vnímat problémové situace a řešit je pomocí naučených stereotypů a vlastních
zkušeností
• umět požádat o radu a při potížích přivolat pomoc
• využívat získaných zkušeností k řešení známých a opakujících se situacích
• pomocí názorného myšlení si vytvářet stereotypy chování, které bude uplatňovat při
překonávání problémů
Kompetence komunikativní
• rozumět sdělení a reagovat na ně dle svých možností
• pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• komunikovat s druhými přiměřeně svým možnostem, používat správnou terminologii
• dokázat vhodný způsobem vyjádřit a obhájit svůj názor
• pracovat s informacemi, využívat pro komunikaci běžné i alternativní informační a
komunikační prostředky
• vyjadřovat vhodným způsobem své pocity, prožitky a svůj momentální zdravotní stav
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a jejich interpretaci ve vlastních projevech a názorech
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých
• umět se chovat ve společnosti a zvládat jednoduché sociální aktivity
• navozovat a udržovat dobré mezilidské vztahy, respektovat druhé
• rozpoznat vhodné a rizikové chování a chápat jeho důsledky
• uvědomovat si nebezpečí zneužití vlastní osoby
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije a účastnit se přiměřeně ke svým možnostem
různých společenských aktivit
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
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Kompetence občanské
• budovat si ohleduplný vztah ke spolužákům, dospělým
• dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla v silničním provozu,
předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za
mimořádných událostí
• 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
• znát a dodržovat základní práva a povinnosti občanů
• osvojovat si poznatky o zdravém životním stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• bezpečně se chovat a svým jednáním nezpůsobit újmu ostatním
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
• dodržovat vymezená pravidla
• zvládat sebeobsluhu a osvojit si základní hygienické návyky
• plnit jednoduché pracovní úkoly, postupovat podle naučeného pracovního postupu
• přijímat hodnocení své práce
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

vyslovuje názvy nejznámějších druhů zvířat
seznamuje se s názvy jednotlivých druhů obchodů
rozšiřuje si slovní zásobu o běžnou komunikaci v obchodě

zapojuje se do hudebně pohybových činností, snaží se o co
nejpřesnější nápodobu
dokáže používat Orffovy nástroje k doprovodu mluveného
slova, rytmizaci básní, písní, říkadel, krátkých textů
uvědomuje si spojitost mezi rytmem a plynulostí řečového
projevu

napodobuje zvuky, hlasy zvířat, věcí
uvědomuje si dvojice stejných a rozdílných slov
pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem
rozlišuje význam slova na základě změny hlásky
dokáže spolupracovat při řetězení slovíček
osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na
začátku, uprostřed a na konci slova)

používá měkký hlasový začátek
využívá možnosti hlasové proměny v dramatizaci

dbá na správné držení těla a osvojuje si techniku správného
dýchání
trénuje dechová cvičení, která potřebuje ke zvládnutí
plynulosti řečového projevu

pracuje s mimikou obličeje podle svých potřeb dle daných
cvičení
trénuje pohyby jazyka
procvičuje činnost ostatních řečových orgánů, které mu
způsobují problémy při výslovnosti

pracuje na odstranění řečových vad
osvojuje si zřetelnou výslovnost
snaží se o plynulost řečového projevu
získává představu o mimice, posuncích a gestech v řeči
reprodukuje slova, sousloví, věty, básně, říkadla, krátké
texty
osvojuje si širší slovní zásobu

Výstup ŠVP

Jazyková vybavenost
slovní zásoba

vnímání rytmu

Hudebně pohybová průprava
vnímání pohybu

fonematická analýza

Cvičení fonematického sluchu
fonematické vnímání

Hlasová cvičení
měkký hlasový začátek
hlasová proměna

dechová cvičení

Dechová cvičení
držení těla, dýchání

jazyk
ostatní řečové orgány

Artikulační cvičení
mimika obličeje

mimojazykové prostředky řeči

Výslovnost hlásek
hlásky

Učivo ŠVP

EV – ochrana zvířat
MV – komunikace
s cizími osobami

Hv – hudebně
pohybové hry

Čt – slovní fotbal

Čt – čtení slov
s odlišnou hláskou

Čt – dramatizace
jednoduché situace,
krátké pohádky

Tv – relaxační cviky

Ps – opakování
hlásky, která činí
potíže
Čt – mimočítanková
literatura

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

dokáže zdramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

dramatizace

technika čtení

kultura mluveného projevu

formy společenského styku

osvojí si a uplatňuje v praxi FSS – pozdrav, prosba,
poděkování, vyřízení jednoduchého vzkazu

zvládá základní komunikační pravidla
osvojuje si základní konverzační cvičení
uvědomuje si nevhodnost používání vulgarismů v řečovém
projevu
zdokonaluje se ve čtení mimočítankové literatury – knihy,
časopisy, noviny, letáky, etikety, návody k použití
pokusí se o reprodukci textů z tiskovin

vyprávění

koncentrace na mluvené slovo

otázky a odpovědi

stavba věty

Učivo ŠVP

dokáže vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity
převypráví přiměřeně náročný příběh, film, pohádku

dokáže sestavit jednoduchou větu se správnou gramatickou
strukturou
formuluje jednoduché otázky
zvládá jednoduchou komunikaci a přiměřeně odpovídá na
běžné otázky
vnímá krátké příběhy, chápe obsah mluveného slova

Výstup ŠVP

Pv – práce v
domácnosti

Čt – návštěva
divadelního
představení

OSV – upevňování
přiměřeného
sebevědomí

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

zapojuje se do hudebně pohybových činností, snaží se o
co nejpřesnější nápodobu
dokáže používat Orffovy nástroje k doprovodu
mluveného slova, rytmizaci básní, písní, říkadel,
krátkých textů
uvědomuje si spojitost mezi rytmem a plynulostí
řečového projevu

napodobuje zvuky, hlasy zvířat, věcí
uvědomuje si dvojice stejných a rozdílných slov
pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem
rozlišuje význam slova na základě změny hlásky
dokáže spolupracovat při řetězení slovíček
osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na
začátku, uprostřed a na konci slova)

používá měkký hlasový začátek
využívá možnosti hlasové proměny v dramatizaci

dbá na správné držení těla a osvojuje si techniku
správného dýchání
trénuje dechová cvičení, která potřebuje ke zvládnutí
plynulosti řečového projevu

procvičuje činnost těch řečových orgánů, které mu
způsobují problémy při výslovnosti

pracuje s mimikou obličeje podle svých potřeb dle
daných cvičení
trénuje pohyby jazyka

snaží se o plynulost řečového projevu
získává představu o mimice, posuncích a gestech v řeči
reprodukuje slova, sousloví, věty, básně, říkadla, krátké
texty
osvojuje si širší slovní zásobu

pracuje na odstranění řečových vad
osvojuje si zřetelnou výslovnost

Výstup ŠVP

vnímání rytmu

Hudebně pohybová průprava
vnímání pohybu

fonematická analýza

Cvičení fonematického sluchu
fonematické vnímání

Hlasová cvičení
měkký hlasový začátek
hlasová proměna

dechová cvičení

Dechová cvičení
držení těla, dýchání

ostatní řečové orgány

jazyk

Artikulační cvičení
mimika obličeje

mimojazykové prostředky řeči

Výslovnost hlásek
hlásky

Učivo ŠVP

Tv – hra na zrcadlo

Ps – diktát
obtížných slov

Hv – zazpívej
jako…

Hv – vokální
činnosti

Tv – relaxační
cvičení

Čt – vyhledávání
problematických
písmen v textu,
nácvik básní, říkadel

MPV,PT
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

stavba věty

otázky a odpovědi

koncentrace na mluvené slovo
vyprávění

formy společenského styku

kultura mluveného projevu

technika čtení

dramatizace

formuluje jednoduché otázky a odpovědi
zvládá jednoduchou komunikaci a přiměřeně odpovídá
na běžné otázky
vnímá krátké příběhy, chápe obsah mluveného slova
dokáže vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity
převypráví přiměřeně náročný příběh, film, pohádku
osvojí si a uplatňuje v praxi FSS – pozdrav, prosba,
poděkování, vyřízení jednoduchého vzkazu
zvládá základní komunikační pravidla
osvojuje si základní konverzační cvičení
uvědomuje si nevhodnost používání vulgarismů
v řečovém projevu
zdokonaluje se ve čtení mimočítankové literatury –
knihy, časopisy, noviny, letáky, etikety, návody
k použití
pokusí se o reprodukci textů těchto tiskovin
dokáže zdramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

Jazyková vybavenost
slovní zásoba

Učivo ŠVP

dokáže sestavit jednoduchou větu se správnou
gramatickou strukturou

učí se vyslovovat jména významných osob českých
dějin
seznamuje se s novými pojmy, které se váží k hradům a
zámkům
snaží se popsat způsob obsluhy jednoduchých strojů a
přístrojů v domácnosti
pojmenovává nejznámější rostliny a jejich využití
v praxi

Výstup ŠVP

Pv – práce v
domácnosti

OSV – trénink
přiměřené
komunikace
s okolím
Čt – návštěva
koncertu

EV – ochrana rostlin

MV – jak se žilo
dříve a dnes,
porovnání na
základě filmů, knih

MPV,PT
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

zapojuje se do hudebně pohybových činností, snaží se o co
nejpřesnější nápodobu
dokáže používat Orffovy nástroje k doprovodu mluveného
slova, rytmizaci básní, písní, říkadel, krátkých textů
uvědomuje si spojitost mezi rytmem a plynulostí řečového
projevu

napodobuje zvuky, hlasy zvířat, věcí
uvědomuje si dvojice stejných a rozdílných slov
pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem
rozlišuje význam slova na základě změny hlásky
dokáže spolupracovat při řetězení slovíček
osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na začátku,
uprostřed a na konci slova)

používá měkký hlasový začátek
využívá možnosti hlasové proměny v dramatizaci

dbá na správné držení těla a osvojuje si techniku správného
dýchání
trénuje dechová cvičení, která potřebuje ke zvládnutí
plynulosti řečového projevu

pracuje s mimikou obličeje podle svých potřeb dle daných
cvičení
trénuje pohyby jazyka
procvičuje činnost ostatních řečových orgánů, které mu
způsobují problémy při výslovnosti

pracuje na odstranění řečových vad
osvojuje si zřetelnou výslovnost
snaží se o plynulost řečového projevu
získává představu o mimice, posuncích a gestech v řeči
reprodukuje slova, sousloví, věty, básně, říkadla, krátké texty
osvojuje si širší slovní zásobu

Výstup ŠVP

vnímání rytmu

Hudebně pohybová průprava
vnímání pohybu

fonematická analýza

Cvičení fonematického sluchu
fonematické vnímání

Hlasová cvičení
měkký hlasový začátek
hlasová proměna

dechová cvičení

Dechová cvičení
držení těla, dýchání

ostatní řečové orgány

jazyk

Artikulační cvičení
mimika obličeje

mimojazykové prostředky řeči

Výslovnost hlásek
hlásky

Učivo ŠVP

Hv – vokálně
instrumentální
činnosti

Čt – jazykové hry se
slovy

Ps – psaní slov
s obtížnými hláskami

Hv – intonační
cvičení

Tv – cviky na
správné držení těla

OSV – vystupování
na veřejnosti
MV – prezentace
svých pocitů,
myšlenek, zájmů
v kolektivu

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Řečová výchova 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

formy společenského styku

kultura mluveného projevu

technika čtení

dramatizace

zvládá základní komunikační pravidla
osvojuje si základní konverzační cvičení
uvědomuje si nevhodnost používání vulgarismů v řečovém
projevu

zdokonaluje se ve čtení mimočítankové literatury – knihy,
časopisy, noviny, letáky, etikety, návody k použití
pokusí se o reprodukci textů těchto tiskovin

dokáže zdramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

vyprávění

osvojí si a uplatňuje v praxi FSS – pozdrav, prosba,
poděkování, vyřízení jednoduchého vzkazu

dokáže vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity
převypráví přiměřeně náročný příběh, film, pohádku

otázky a odpovědi

formuluje jednoduché otázky a odpovědi
zvládá jednoduchou komunikaci a přiměřeně odpovídá na
běžné otázky
vnímá krátké příběhy, chápe obsah mluveného slova

koncentrace na mluvené slovo

stavba věty

Ps – psaní
jednoduchých vět

Jazyková vybavenost
slovní zásoba

EV – třídění odpadu,
vyhodnocení přečtené
informace

Čt – návštěva filmu,
koncertu, divadelního
představení

MPV, PT

Učivo ŠVP

dokáže sestavit jednoduchou větu se správnou gramatickou
strukturou

učí se vyslovovat jména významných osob českých dějin
seznamuje se s novými pojmy, které se váží k oběma
světovým válkám
dokáže vyjmenovat některé pražské památky
pojmenovává nejdůležitější části lidského těla
dokáže popsat svůj zdravotní stav
učí se správně artikulovat vlastivědné pojmy

Výstup ŠVP
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žák by měl

dosáhnout srozumitelného
mluveného projevu, širší slovní
zásoby, snažit se o zřetelnou
výslovnost

Výstup RVP

Řečová výchova 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

zapojuje se do hudebně pohybových činností, snaží se o
co nejpřesnější nápodobu
dokáže používat Orffovy nástroje k doprovodu
mluveného slova, rytmizaci básní, písní, říkadel,
krátkých textů
uvědomuje si spojitost mezi rytmem a plynulostí
řečového projevu

napodobuje zvuky, hlasy zvířat, věcí
uvědomuje si dvojice stejných a rozdílných slov
pojmenovává správně obrázky, které se významově liší
jediným fonémem
rozlišuje význam slova na základě změny hlásky
dokáže spolupracovat při řetězení slovíček
osvojuje si určování přítomnosti hlásky ve slově (na
začátku, uprostřed a na konci slova)

používá měkký hlasový začátek
využívá možnosti hlasové proměny v dramatizaci

dbá na správné držení těla a osvojuje si techniku
správného dýchání
trénuje dechová cvičení, která potřebuje ke zvládnutí
plynulosti řečového projevu

procvičuje činnost ostatních řečových orgánů, které mu
způsobují problémy při výslovnosti

pracuje s mimikou obličeje podle svých potřeb dle
daných cvičení
trénuje pohyby jazyka

pracuje na odstranění řečových vad
osvojuje si zřetelnou výslovnost
snaží se mluvit srozumitelně
snaží se o plynulost řečového projevu
má představu o mimice, posuncích a gestech v řeči
reprodukuje slova, sousloví, věty, básně, říkadla, krátké
texty
osvojuje si širší slovní zásobu

Výstup ŠVP

vnímání rytmu

Hudebně pohybová průprava
vnímání pohybu

fonematická analýza

Cvičení fonematického sluchu
fonematické vnímání

Hlasová cvičení
měkký hlasový začátek
hlasová proměna

dechová cvičení

Dechová cvičení
držení těla, dýchání

ostatní řečové orgány

jazyk

Artikulační cvičení
mimika obličeje

mimojazykové prostředky řeči

Výslovnost hlásek
hlásky

Učivo ŠVP

Hv – hra na Orffovy
nástroje

Čt – hry se slovy

Čt – čtení obtížných slov
Ps – psaní obtížných slov

Hv – národní písně
hra na ozvěnu, operu

Tv – cviky na správné
držení těla, dechová
cvičení

OSV – srozumitelný
mluvený projev
Čt – mimočítanková
četba

MPV,PT
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žák dle svých možností

Učivo ŠVP

dokáže vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity

převypráví přiměřeně náročný příběh, film, pohádku

osvojí si a uplatňuje v praxi FSS – pozdrav, prosba,
poděkování, vyřízení jednoduchého vzkazu
zvládá základní komunikační pravidla
osvojuje si základní konverzační cvičení
uvědomuje si nevhodnost používání vulgarismů
v řečovém projevu
zdokonaluje se ve čtení mimočítankové literatury –
knihy, časopisy, noviny, letáky, etikety, návody k použití
pokusí se o reprodukci těchto tiskovin

dokáže zdramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

převyprávět vyslechnutý,
přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové
představení

dbát na kulturu mluveného
projevu

dramatizovat jednoduchý
příběh nebo pohádku

vnímá krátké příběhy, chápe obsah mluveného slova
popíše děje, jevy a osoby na obrázcích

popsat děje, jevy a osoby na
obrázcích

vyprávět vlastní zážitky a
popsat své pocity

formuluje jednoduché otázky a odpovědi
zvládá jednoduchou komunikaci, přiměřeně odpovídá na
běžné otázky

komunikovat vhodně
v běžných situacích a zvládat
základní pravidla komunikace

dramatizace

technika čtení

kultura mluveného projevu

formy společenského styku

vyprávění

koncentrace na mluvené slovo

otázky a odpovědi

stavba věty

Jazyková vybavenost
učí se vyslovovat jména významných osob českých dějin
slovní zásoba
seznamuje se s novými pojmy, které se váží
k poválečnému vývoji naší země
snaží se vyslovovat zeměpisná jména
zvládá základní komunikaci v obchodech, ve službách a
při opravě v domácnosti
učí se správně artikulovat pojmy z chemické a fyzikální
oblasti

Výstup ŠVP

používá jednoduchou větu se správnou gramatickou
strukturou

žák by měl

používat věty se správnými
gramatickými strukturami

Výstup RVP

Řečová výchova 10. ročník ZŠS

Čt – nácvik dramatizace
krátké pohádky nebo
příběhu

EV – třídění odpadu

OSV – chování na veřejnosti a v užším kolektivu

Čt – návštěva kulturních
akcí

Ps – psaní jednoduchých
vět

Pv – práce v domácnosti

MDV – sledování tisku,
rozhlasu, televize

MPV,PT

5.2

Matematika a její aplikace

5.2.1 Počty

POČTY – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět Počty je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na 1. stupni
se vyučuje 2 hodiny týdně v 1. – 3. ročníku, 3 hodiny týdně ve 4. a 5. ročníku (v těchto
ročnících výuka rozšířena o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace), v 6.
ročníku 4 hodiny týdně (výuka v tomto ročníku rozšířena o dvě vyučovací hodiny
z disponibilní časové dotace).
Tento předmět je založen na praktických činnostech a dovednostech, které žáci
nejčastěji využijí v běžném životě. Postupně se žáci seznamují s čísly, osvojují si postupy
matematických operací, naučí se získávat číselné údaje a pracovat s nimi.
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu. Během vyučovacích
hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné učební pomůcky.
Obsah předmětu je rozdělen na tyto tematické okruhy:
• Řazení a třídění předmětů
• Čísla a početní operace
• Závislosti, vztahy a práce s daty
• Základy geometrie
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu počty:

-

vede k postupnému seznamování se s čísly, vytváření si konkrétní představy o číslech
a číselné ose
dává základ osvojení a chápání matematických postupů, zvládání základních
matematických dovedností
používá matematické symboly (plus, mínus…)
rozvíjí samostatnost, vytrvalost a koncentraci pozornosti
vytváří prostorovou představivost
uplatňuje matematické znalosti a dovednosti v běžném životě
rozvíjí spolupráci a komunikaci při společném řešení úkolů
staví základ zvládání rýsovacích dovedností

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím učebnic, výukových programů na počítači)
individuální práce s využitím učebnic, počítadel, pracovních sešitů, pravítek,
kalkulátorů
osobní přístup
různé druhy stavebnic
procvičování a opakování
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Kompetence:

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

Kompetence k učení
• ovládat základy počítání a využívat je ke svému vzdělávání
• používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky
• dodržovat návykové stereotypy učení
• snažit se o koncentraci na učení
• chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
• používat termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
• ovládat elementární způsoby práce s počítačem
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřené ke svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
Kompetence komunikativní
• komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností
• vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
Kompetence sociální a personální
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije
• podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách
• uplatňovat základní návyky společenského chování
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi
Kompetence občanské
• využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
Kompetence pracovní
• osvojovat si hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních
činnostech
• pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané
jednoduché úkoly
• soustředit se na pracovní výkon a vytrvat při jeho plnění
• přijímat posouzení výsledků své práce
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výstup RVP

žák by měl

Počty 1. ročník ZŠS
žák dle svých možností

přiřazování množství k číslici

napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím

pozná a pojmenuje základní geometrické tvary

seznámí se se základními geometrickými tvary: čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník

chápe a správně používá výrazy: pod, nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu

základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník

Základy geometrie

výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu

Závislosti, vztahy a práce s daty

sčítání a odčítání

porovnávání čísel

porovnává čísla 1 a 2

zná matematické pojmy: +, -, =, umí je zapsat
sčítá a odčítá s názorem příklady 1+1, 2-1
opíše zadání příkladu

obor přirozených čísel 1 – 2
čtení a psaní čísel

Číslo a početní operace

třídění předmětů

pojmy

Řazení a třídění předmětů

Učivo ŠVP

spojuje čísla 1, 2 s množstvím
čte, píše a používá čísla 1, 2

řadí předměty zleva doprava

třídí předměty podle velikosti a barev

orientuje se v prostoru: nahoře – dole, na začátku – na
konci, nad, pod, před, za, vedle

orientuje se v pojmech: malý – velký, více – méně –
stejně, všechno – nic, hodně – málo

Výstup ŠVP

Vu – poznávání
domácích zvířat

Pv – modelování
čísel

Vv – vybarvování
obrázků

MPV
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Výstup RVP

Počty 2. ročník ZŠS

žák by měl

Učivo ŠVP

porovnávání čísel

přiřazování množství k číslici

sčítání a odčítání

porovnává čísla

napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím

procvičuje matematické pojmy +, -, =
sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 5
opíše zadání příkladu
rozkládá čísla v oboru do 5
nacvičuje psaní číslic 1 – 5 podle diktátu

modelování jednoduchých situací podle pokynů

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím
pomůcek

základní geometrické tvary - čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník

porovnávání délek různých předmětů

uvědomí si základní geometrické tvary: čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník
pozná a pojmenuje základní geometrické tvary
rozliší základní geometrické tvary na různých
předmětech

porovnává délky různých předmětů, rozliší kratší - delší

Základy geometrie

výrazy - pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu

chápe a správně používá výrazy: pod, nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu

Závislosti, vztahy a práce s daty

rozklad čísel
nácvik psaní číslic, diktát číslic

čtení a psaní čísel

obor přirozených čísel 1 – 5

osvojuje si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 1 – 5
spojuje čísla 1 – 5 s množstvím
čte, píše a používá číslice 1 – 5

Číslo a početní operace

třídění předmětů

třídí předměty podle velikosti a barev, tvaru, obsahu
řadí předměty zleva doprava

Řazení a třídění předmětů

pojmy

žák dle svých možností

orientuje se v pojmech: malý – velký, více – méně –
stejně, všechno – nic, hodně – málo, dlouhý – krátký,
široký - úzký
orientuje se v prostoru: nahoře – dole, na začátku – na
konci, nad, pod, před, za, vedle

Výstup ŠVP

Vu – poznávání
ovoce a zeleniny

Pv – modelování
čísel

Vv – vymalování
obrázků

MPV
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Učivo ŠVP

sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 5
opíše zadání příkladu

provádí rozklad čísel v oboru do 5

píše číslice 1 – 5 i podle diktátu

seznámí se s numerací do 10

orientuje se v číselné řadě 1 - 10

sčítat a odčítat s užitím názoru
v oboru do 5

umět rozklad čísel v oboru do 5

psát číslice 1 – 5 i podle
diktátu

numerace do 10

orientovat se v číselné řadě 1
až 10

porovnává čísla
napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím

zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat

porovnávání čísel

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 1 – 5
spojuje čísla 1 – 5 s množstvím
čte, píše a používá číslice v oboru do 5

číst, psát a používat číslice
v oboru do 5

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

obor přirozených čísel 1 – 5
čtení a psaní číslic 1 – 5

řadí předměty zleva doprava

předměty zleva doprava

číselná řada do 10

numerace do 10

diktát číslic v oboru do 5

rozklad čísel v oboru do 5

sčítání a odčítání v oboru do 5

+, -, =

Číslo a početní operace

třídění předmětů

třídí předměty podle velikosti a barev, tvaru, obsahu

třídit předměty podle velikosti,
barev, tvaru, obsahu

pojmy

Řazení a třídění předmětů

orientuje se v prostoru: nahoře – dole, na začátku – na
konci, nad, pod, před, za, vedle

žák dle svých možností

orientovat se v prostoru – nad,
pod, před, za, vedle, na
začátku, na konci, nahoře –
dole

Výstup ŠVP

orientuje se v pojmech: malý – velký, více – méně –
stejně, všechno – nic, hodně – málo, dlouhý – krátký,
široký – úzký

žák by měl

orientovat se v pojmech:
všechno – nic, hodně – málo,
malý – velký, dlouhý – krátký,
stejně – více – méně, široký úzký

Výstup RVP

Počty 3. ročník ZŠS

Pv – modelování
čísel

Čt – čtení zleva
doprava

Vu – vybarvování
obrázků

MPV
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modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím
pomůcek

doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti
čísel v oboru do 10

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi

uvědomí si základní geometrické tvary: čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník
pozná a pojmenuje základní geometrické tvary

rozliší základní geometrické tvary na různých
předmětech

porovnává délky různých předmětů, rozliší kratší - delší

doplňovat jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 10

uplatňovat matematické
znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi

poznat a pojmenovat základní
geometrické tvary (čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník)

rozlišit základní geometrické
tvary na různých předmětech

porovnat délky různých
předmětů, rozlišit kratší – delší

žák dle svých možností

modelovat jednoduché situace
podle pokynů a s využitím
pomůcek

Výstup ŠVP

naučí se chápat a správně používat výrazy: pod, nad,
před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu

žák by měl

používat výrazy pod, nad, před,
za, nahoře, dole, vpředu, vzadu

Výstup RVP

Počty 3. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

porovnávání délek různých předmětů

základní geometrické tvary

Základy geometrie

manipulace s drobnými mincemi

tabulky, schémata, posloupnosti

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím
pomůcek

výrazy - pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu

Závislosti, vztahy a práce s daty

Pv – stavebnice

Vu – nakupujeme

MPV
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Výstup RVP

Počty 4. ročník ZŠS

žák by měl

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

psaní číslic v oboru do 10, psaní číslic podle diktátu

učí se psát číslice 1 – 10 i podle diktátu

kreslí křivé a přímé čáry
pozná rozdíl mezi čarou a přímkou
narýsuje a označí přímku
používá pravítko při rýsování přímky

Základy geometrie
křivé a přímé čáry
přímka

Závislosti, vztahy a práce s daty
výrazy, pojmy – vlevo, vpravo, den, měsíc, rok

rozklad čísel v oboru do 10

procvičuje rozklad čísel v oboru do 10

procvičuje používání výrazů vpravo – vlevo
rozlišuje pojmy rok, měsíc, den

sčítání a odčítání v oboru do 10

pojmy +, -, =

porovnávání čísel
přiřazování číslic k množství

Číslo a početní operace
obor přirozených čísel 1 – 10

Řazení a třídění předmětů
pojmy

sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 10
opíše zadání příkladu

porovnává čísla 0 – 10
napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím
zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 1 – 10
spojuje čísla 1 – 10 s množstvím
nacvičuje čtení, psaní a používání číslic v oboru do 10

orientuje se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší
– užší
rozliší vlevo – vpravo, uprostřed

Výstup ŠVP

Vu – orientace v
čase

Pv – modelování
čísel

Vv – vybarvování
obrázků

MPV
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Výstup RVP

Počty 5. ročník ZŠS

žák by měl

Učivo ŠVP

porovnávání množství

porovnává množství a tvoří skupiny o daném počtu
prvků
třídí předměty podle pořadí ve skupinách
přiřazuje předměty podle číselné řady

čtení, psaní a porovnávání čísel

přiřazování číslic k množství

spojuje čísla 1 – 20 s množstvím
naučí se číst, psát a porovnávat čísel v oboru do 20 i na
číselné ose

napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím
zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat

manipulace s penězi

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

přímka – konstrukce, popis, používání pravítka

pozná rozdíl mezi čarou a přímkou
narýsuje a označí přímku
používá pravítko při rýsování přímky
změří délku předmětů
porovnává délky předmětů

délka, určení délky předmětů, porovnávání délky
předmětů

křivé a přímé čáry

kreslí křivé a přímé čáry

Základy geometrie

jednoduché tabulky a posloupnosti v oboru do 20

jednotky délky a hmotnosti – m, kg

osvojí si základní jednotky délky a hmotnosti – metr,
kilogram
doplňuje jednoduché tabulky, posloupnosti čísel do 20

určování času

výrazy, pojmy

Závislosti, vztahy a práce s daty

psaní číslic v oboru do 20, psaní číslic podle diktátu

naučí se psát číslice 1 – 20 i podle diktátu

naučí se používat výrazy vpravo – vlevo
rozlišuje pojmy rok, měsíc, den
naučí se určovat čas s přesností na celé hodiny

rozklad čísel v oboru do 20

sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 20
opíše zadání příkladu
osvojí si rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku

sčítání a odčítání v oboru do 20

pojmy +, -, =

obor přirozených čísel 1 – 20

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 1 – 20

Číslo a početní operace

třídění předmětů

orientace na ploše

osvojí si orientaci na ploše

Řazení a třídění předmětů

pojmy

žák dle svých možností

orientuje se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší
– užší
rozliší vlevo – vpravo, uprostřed

Výstup ŠVP

Vu – nákupy

Vu – orientace v
čase

Vv – vybarvování

MPV
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osvojí si orientaci na ploše

porovnává množství a tvoří skupiny o daném počtu
prvků

třídí předměty podle pořadí ve skupinách

přiřazuje předměty podle číselné řady

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 0 – 20
spojuje čísla 0 – 20 s množstvím
čte, píše a porovnává čísla v oboru do 20 i na číselné ose

orientovat se na ploše

porovnávat množství a tvořit
skupiny o daném počtu prvků

třídit předměty podle pořadí ve
skupinách

přiřazovat předměty podle
číselné řady

číst, psát a porovnávat čísla
v oboru do 20 i na číselné ose

osvojí si rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku

zapíše číslice 0 – 20 i podle diktátu
zapíše jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu

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

sčítá a odčítá s názorem do 20 s přechodem přes desítku

umět rozklad čísel do 20 bez
přechodu přes desítku

zapsat jednoduché příklady
v oboru do 20 podle diktátu

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

sčítat a odčítat s názorem do 20
s přechod přes desítku

sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 20
opíše zadání příkladu

napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím
zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat

rozliší vlevo – vpravo, uprostřed

žák dle svých možností

rozlišovat vlevo – vpravo,
uprostřed

Výstup ŠVP

orientuje se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší
– užší

žák by měl

orientovat se v pojmech větší –
menší, kratší – delší, širší –
užší

Výstup RVP

Počty 6. ročník ZŠS

sčítání a odčítání s názorem s přechodem přes desítku

jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do
20

psaní číslic a příkladů v oboru do 20, psaní číslic podle
diktátu

rozklad čísel v oboru do 20

sčítání a odčítání v oboru do 20

pojmy +, -, =

přiřazování číslic k množství

čtení, psaní porovnávání čísel v oboru do 20, číselná osa

obor přirozených čísel 0 – 20

Číslo a početní operace

třídění předmětů

porovnávání množství

orientace na ploše

pojmy

Řazení a třídění předmětů

Učivo ŠVP

Vu – profese

Vv – vybarvování

Pv – úklidové práce

MPV
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zvládá snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku
rozkládá čísla v desítkové soustavě
porovnává čísla
řeší jednoduché slovní úlohy

používá kalkulátor

používá výrazy vpravo – vlevo

rozlišuje pojmy rok, měsíc, den

zvládat snadné příklady
v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku

umět používat kalkulátor

používat výrazy vpravo – vlevo

rozlišovat pojmy rok, měsíc,
den
určit čas s přesností na celé
hodiny

osvojí si základní jednotky délky a hmotnosti – metr,
kilogram

doplňuje jednoduché tabulky, posloupnosti čísel do 20

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

kreslí křivé a přímé čáry

pozná rozdíl mezi čarou a přímkou

narýsuje a označí přímku
používá pravítko při rýsování přímky

změří délku předmětu
porovnává délky předmětů

znát základní jednotky délky a
hmotnosti – metr, kilogram

doplňovat jednoduché tabulky,
posloupnosti čísel do 20

uplatňovat matematické
znalosti při manipulaci s penězi

kreslit křivé a přímé čáry

poznat rozdíl mezi čarou a
přímkou

používat pravítko při rýsování
přímek

změřit délku předmětu

určuje čas s přesností na celé hodiny

čte, píše a používá čísla v oboru do 100

žák dle svých možností

psát čísla do 100

Výstup ŠVP

seznámí se s numerací do 100
orientuje se na číselné ose

žák by měl

numerace do 100

Výstup RVP

Počty 6. ročník ZŠS

měření a porovnávání délky předmětů

konstrukce a popis přímky
používání pravítka

přímka, čára

křivé a přímé čáry

Základy geometrie

manipulace s penězi

jednoduché tabulky, posloupnosti do 20

jednotky délky a hmotnosti – m, kg

určování času na celé hodiny

výrazy, pojmy – vlevo, vpravo, rok, měsíc, den

Závislosti, vztahy a práce s daty

práce s kalkulátorem

jednoduché příklady bez přechodu přes desítku v oboru
do 100
rozklad čísel v desítkové soustavě
porovnávání čísel do 100
jednoduché slovní úlohy

psaní čísel do 100

numerace do 100
číselná osa do 100

Učivo ŠVP

Vu – orientace v
čase

MPV

POČTY – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení:

Předmět Počty je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na 2. stupni
se vyučuje 4 hodiny týdně (v 7. – 10. ročníku je výuka rozšířena o jednu vyučovací hodinu z
disponibilní časové dotace).
Tento předmět je založen na praktických činnostech a dovednostech, které žáci
nejčastěji využijí v běžném životě, posiluje rozvíjení paměti, logického myšlení a prostorové
představivosti. Postupně se žáci seznamují s čísly, osvojují si postupy matematických
operací, naučí se získávat číselné údaje a pracovat s nimi. Také se seznamují se základními
matematickými pojmy, symboly, postupy a způsoby jejich užití. Učí se používat matematické
pomůcky včetně kalkulátoru.
Pro výuku je možno využít kmenovou třídu, počítačovou učebnu. Během vyučovacích
hodin učitel i žáci využívají všechny dostupné učební pomůcky.
Obsah předmětu je rozdělen na tyto tematické okruhy:
• Čísla a početní operace
• Závislosti, vztahy a práce s daty
• Základy geometrie
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu počty:

-

vede k postupnému seznamování se s čísly, vytváření si konkrétní představy o číslech
a číselné ose
umožňuje osvojování a pochopení matematických postupů, zvládání základních
matematických dovedností
používá matematické symboly (plus, mínus…)
rozvíjí samostatnost, vytrvalost a koncentraci pozornosti
vytváří prostorovou představivost
uplatňuje matematické znalosti a dovednosti v běžném životě
rozvíjí spolupráci a komunikaci při společném řešení úkolů
zlepšuje grafický projev
dává základ pro získání základních rýsovacích dovedností

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím učebnic, výukových programů na počítači)
individuální práce s využitím počítadel, pracovních sešitů, pravítek, kalkulátorů,
tabulek, kružítek
osobní přístup
různé druhy stavebnic
procvičování a opakování
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Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

odpady a příroda, čistota ovzduší, význam vlivu dopravy na prostředí, ochrana
životního prostředí, ochrana kulturních památek

OSV – moje vztahy k druhým lidem, chování podporující dobré vztahy, komunikace
v různých situacích, organizace vlastního času
MDV – vliv médií na každodenní život, role filmu a televize v životě jednotlivce, vliv médií
na jednotlivce a rodinu
Kompetence:

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

Kompetence k učení
• ovládat základy počítání a využívat je ke svému vzdělávání
• používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky
• dodržovat návykové stereotypy učení
• snažit se o koncentraci na učení
• chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
• používat termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
• ovládat elementární způsoby práce s počítačem
Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřené svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
• vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných
zkušeností
Kompetence komunikativní
• komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností
• vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
• vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhajovat svůj názor
• využívat pro komunikaci běžné informační i alternativní komunikační prostředky
• využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke
společenské integraci
Kompetence sociální a personální
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije
• podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách
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• uplatňovat základní návyky společenského chování
• navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi
• rozpoznat nevhodné a rizikové chování
Kompetence občanské
• využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí
• dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití
Kompetence pracovní
• mít osvojené hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu podle svých možností
• zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních
činnostech
• pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané
jednoduché úkoly
• soustředit se na pracovní výkon a vytrvat při jeho plnění
• přijímat posouzení výsledků své práce
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výstup RVP

Počty 7. ročník ZŠS

žák by měl

žák dle svých možností

numerace do 100

seznámí se s numerací do 100
orientuje se na číselné ose
čte, píše a používá čísla v oboru do 100

praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy
písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez
přechodu přes desítku
násobkové řady 2, 5, 10
kalkulátor

řeší praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy

sčítá a odčítá písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

používá násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky
používá kalkulátor

zvládá snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku
rozkládá čísla v desítkové soustavě
porovnává čísla

přechod přes desítku

Číslo a početní operace
obor přirozených čísel 0 – 20

Učivo ŠVP

sčítá a odčítá s názorem do 20 s přechodem přes desítku

zapíše jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktát
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání
v oboru do 20

osvojí si rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku
píše číslice 0 – 20 i podle diktátu

zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat
sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 20
opíše zadání příkladu

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 0 – 20
spojuje čísla 0 – 20 s množstvím
čte, píše a porovnává číslice v oboru do 20 i na číselné
ose
napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj slovní
zásoby

OSV – moje vztahy
k druhým lidem

EV – odpady a
příroda
Vv – vybarvování
obrázků

MPV, PT
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Výstup RVP

Počty 7. ročník ZŠS

žák by měl

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

znázorňuje a pojmenovává přímku, polopřímku a úsečku
rozezná přímku a úsečku,
učí se rýsovat a označovat přímku a úsečku
změří délku předmětu
porovnává délky předmětů

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka

Základy geometrie
základní rýsovací pomůcky a potřeby

orientace v čase

orientuje se v čase
určuje čas s přesností na půlhodiny

učí se správně používat základní rýsovací pomůcky a
potřeby (pravítko, tužku, kružítko)

jednoduché tabulky
manipulace s penězi

určování času
jednotky délky a hmotnosti, času, objemu

Závislosti, vztahy a práce s daty
výrazy, pojmy

doplňuje jednoduché tabulky, posloupnosti čísel do 20
osvojí si početní úkony s penězi

používá výrazy vpravo – vlevo
rozlišuje pojmy rok, měsíc, den
určuje čas s přesností na celé hodiny
osvojí si základní jednotky délky a hmotnosti, času,
objemu – metr, kilogram, sekunda, litr

Výstup ŠVP

OSV – komunikace
v různých situacích

OSV – organizace
vlastního času

Vu – orientace v
čase

Vu – nakupování

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Počty 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

numerace do 100

seznámí se s numerací do 100
orientuje se na číselné ose

praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy

písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez EV – význam vlivu
přechodu přes desítku
dopravy na
prostředí
násobkové řady 2, 5, 10

kalkulátor

sčítá a odčítá písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

učí se používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky

používá kalkulátor

EV – čistota
ovzduší

EV – ochrana
životního prostředí

Vv – vybarvování
obrázků

MPV, PT

učí se řešit praktické početní příklady a jednoduché
slovní úlohy

rozkládá čísla v desítkové soustavě
porovnává čísla

čte, píše a používá čísla v oboru do 100
zvládá snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku

přechod přes desítku

obor přirozených čísel 0 – 20

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

sčítá a odčítá s názorem do 20 s přechodem přes desítku

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

osvojí si rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku
píše číslice 0 – 20 i podle diktátu
zapíše jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu

sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 20
opíše zadání příkladu

napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím
zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 0 – 20
spojuje čísla 0 – 20 s množstvím
čte, píše a porovnává číslice v oboru do 20 i na číselné
ose

Výstup ŠVP

155

Výstup RVP

žák by měl

Počty 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

orientace v čase

orientuje se v čase
určuje čas s přesností na půlhodiny

seznámí se s kruhem a kružnicí
rozliší kruh a kružnici
učí narýsovat kružnici
znázorní a pojmenuje kruh, kružnici
učí se měřit a porovnávat délku úsečky

změří délku předmětu
porovnává délky předmětů

učí se znázornit a pojmenovat přímku, polopřímku a
úsečku
rozeznává přímku a úsečku
učí se je narýsovat a označit

délka úsečky

rovinné útvary – kruh, kružnice

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka

Základy geometrie
základní rýsovací pomůcky a potřeby

manipulace s penězi

osvojuje si početní úkony s penězi

učí se správně používat základní rýsovací pomůcky a
potřeby (pravítko, tužku, kružítko)

jednoduché tabulky

určování času
jednotky délky a hmotnosti, času, objemu

Závislosti, vztahy a práce s daty
výrazy, pojmy

Učivo ŠVP

určuje čas s přesností na celé hodiny
osvojí si základní jednotky délky a hmotnosti, času,
objemu – metr, kilogram, sekunda, litr
doplňuje jednoduché tabulky, posloupnosti čísel do 20

používá výrazy vpravo – vlevo
rozlišuje pojmy rok, měsíc, den

Výstup ŠVP

Vv – vybarvování
tvarů

MDV – vliv médií
na každodenní život

OSV – chování
podporující dobré
vztahy
Vu - nakupování

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Počty 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez Vu – rodina
přechodu přes desítku

násobkové řady 2, 5, 10

numerace do 1000 po 100

sčítá a odčítá písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

učí se používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky

osvojí si obor přirozených čísel do 1000 po 100
učí se orientaci na číselné ose
vyjmenuje číselnou řadu do 1000 po 100

EV – ochrana
kulturních památek

Vv – vybarvování
obrázků

MPV, PT

praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy

numerace do 100

přechod přes desítku

obor přirozených čísel 0 – 20

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

učí se řešit praktické početní příklady a jednoduché
slovní úlohy

rozkládá čísla v desítkové soustavě
porovnává čísla

čte, píše a používá čísla v oboru do 100
zvládá snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku

seznámí se s numerací do 100
orientuje se na číselné ose

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání
v oboru do 20
sčítá a odčítá s názorem do 20 s přechodem přes desítku

zapíše jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu

osvojí si rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku
naučí se psát číslice 0 – 20 i podle diktátu

zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat
sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 20
opíše zadání příkladu

napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 0 – 20
spojuje čísla 0 – 20 s množstvím
čte, píše a porovnává číslice v oboru do 20 i na číselné
ose

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Počty 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

jednoduché tabulky
manipulace s penězi

doplňuje jednoduché tabulky, posloupnosti čísel do 20
osvojí si početní úkony s penězi

rovinné útvary – kruh, kružnice

rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník

seznámí se s kruhem a kružnicí
rozliší kruh a kružnici
učí narýsovat kružnici
znázorní a pojmenuje kruh, kružnici

rozliší trojúhelník, čtverec, obdélník
znázorní a pojmenuje trojúhelník, čtverec, obdélník
učí se měřit a porovnávat délku úsečky

délka úsečky

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka

Základy geometrie
základní rýsovací pomůcky a potřeby

učí se znázornit a pojmenovat přímku, polopřímku a
úsečku
rozezná přímku a úsečku
učí se je narýsovat a označit
změří délku předmětu
porovnává délky předmětů

učí se správně používat základní rýsovací pomůcky a
potřeby (pravítko, tužku, kružítko)

orientace v čase

jednotky délky a hmotnosti, času, objemu

osvojí si základní jednotky délky a hmotnosti, času,
objemu – metr, kilogram, sekunda, litr

orientuje se v čase
určuje čas s přesností na půlhodiny

určování času

Závislosti, vztahy a práce s daty
výrazy, pojmy

kalkulátor

Učivo ŠVP

určuje čas s přesností na celé hodiny

používá výrazy vpravo – vlevo
rozlišuje pojmy rok, měsíc, den

sčítá a odčítá čísla do 1000 po 100
učí se zvládat snadné příklady a jednoduché slovní úlohy
do 1000 po 100
používá kalkulátor

učí se psát, číst a používat čísla v oboru do 1000 po 100
porovnává čísla

Výstup ŠVP

Vv – vybarvování
tvarů

MDV – role filmu a
televize v životě
jednotlivce, rodiny,
společnosti
MDV – role filmu a
televize v životě
jednotlivce

Vu - nakupování

MPV, PT
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žák by měl

žák dle svých možností

řeší praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy

sčítá a odčítá písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

sčítat a odčítat písemně
dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku
s použitím názoru

řeší jednoduché slovní úlohy

rozkládá čísla v desítkové soustavě
porovnává čísla

seznámí se s numerací do 100
orientuje se na číselné ose
čte, píše a používá čísla v oboru do 100
zvládá snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku

sčítá a odčítá s názorem do 20 s přechodem přes desítku

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

zapíše jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu

osvojí si rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku
píše číslice 0 – 20 i podle diktátu

sčítá a odčítá s názorem čísla v oboru do 20
opíše zadání příkladu

napíše číslici k množství
doplňuje množství k číslicím
zná matematické pojmy +, -, = a umí je zapsat

osvojí si vzestupnou a sestupnou číselnou řadu 0 – 20
spojuje čísla 0 – 20 s množstvím
čte, píše a porovnává číslice v oboru do 20 i na číselné
ose

Výstup ŠVP

umět řešit praktické početní
příklady a jednoduché slovní
úlohy

orientovat se na číselné ose
psát, číst a používat čísla
v oboru do 100

Výstup RVP

Počty 10. ročník ZŠS

písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez
přechodu přes desítku

praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy

numerace do 100

přechod přes desítku

obor přirozených čísel 0 – 20

Číslo a početní operace

Učivo ŠVP

Vu - rodina
MDV – vliv médií
na jednotlivce a
rodinu

OSV – moje vztahy
k druhým lidem

Vv – vybarvování
obrázků

MPV, PT
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doplňuje jednoduché tabulky, posloupnosti čísel do 20

osvojí si početní úkony s penězi

orientuje se v čase
určuje čas s přesností na půlhodiny

správně používá používat základní rýsovací pomůcky a
potřeby (pravítko, tužku, kružítko)

znázorní a pojmenuje přímku, polopřímku a úsečku
rozezná přímku a úsečku
narýsuje a označí přímku a úsečku

doplňovat údaje v jednoduché
tabulce

zvládat pečetní úkony s penězi

orientovat se v čase, určit čas
s přesností na půlhodiny

umět zacházet se základními
rýsovacími pomůckami a
potřebami

rozeznat přímku a úsečku,
umět je narýsovat a označit

změří délku předmětu
porovnává délky předmětů

osvojí si základní jednotky délky, hmotnosti, času,
objemu – metr, kilogram, sekunda, litr

používá výrazy vpravo – vlevo
rozlišuje pojmy rok, měsíc, den
určuje čas s přesností na celé hodiny

znát a užívat základní jednotky
délky, hmotnosti, času, objemu

pracovat s kalkulátorem

zvládá snadné příklady a jednoduché slovní úlohy do
1000 po 100
používá kalkulátor

porovnává čísla
sčítá a odčítá čísla do 1000 po 100

vyjmenuje číselnou řadu do 1000 po 100
učí, píše a používá čísla v oboru do 1000 po 100

osvojí si obor přirozených čísel do 1000 po 100
orientuje se na číselné ose

žák dle svých možností

numerace do 1000 po 100

Výstup ŠVP

používá násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky

žák by měl

používat násobkové řady 2, 5,
10 s pomocí tabulky

Výstup RVP

Počty 10. ročník ZŠS

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka

Základy geometrie
základní rýsovací pomůcky a potřeby

orientace v čase

manipulace s penězi

jednoduché tabulky

jednotky délky a hmotnosti, času, objemu

určování času

Závislosti, vztahy a práce s daty
výrazy, pojmy

kalkulátor

numerace do 1000 po 100

násobkové řady 2, 5, 10

Učivo ŠVP

Pv – úklid
pracovního místa

Vu - nakupování

OSV – organizace
vlastního času

MPV, PT
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žák by měl

používat základní geometrické
pojmy

měřit a porovnávat délku
úsečky
poznat a pojmenovat základní
geometrická tělesa

znázornit a pojmenovat
základní rovinné útvary

Výstup RVP

Počty 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

geometrické pojmy

prostorové útvary – krychle, koule, válec

seznámí se se základními geometrickými tělesy –
krychlí, koulí, válcem
pozná a pojmenuje základní geometrická tělesa

používá základní geometrické pojmy

délka úsečky

rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník

rovinné útvary – kruh, kružnice

Učivo ŠVP

měří a porovnává délku úsečky

rozliší trojúhelník, čtverec, obdélník
znázorní a pojmenuje trojúhelník, čtverec, obdélník

rýsuje kružnici
znázorní a pojmenuje kruh, kružnici

seznámí se s kruhem a kružnicí
rozliší kruh a kružnici

Výstup ŠVP

Pv – stavebnice

Vv – vybarvování
obrázků

MPV, PT

5.3

Informační a komunikační technologie

5.3.1 Základy informatiky

ZÁKLADY INFORMATIKY – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 5. a 6. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně. Základy
informatiky jsou součástí vzdělávací oblasti Informační komunikační technologie.
Pro výuku je možno používat 2 počítačové učebny i učebnu s interaktivní tabulí.
Vzdělávání v předmětu základy informatiky:

-

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

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s použitím názoru
skupinová práce – počítačové výukové programy
individuální práce

Kompetence:

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

Kompetence k učení
• zvládat elementární způsoby práce s počítačem
• rozumět a používat symboly na klávesnici
• snažit se o koncentraci na práci
Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby
• nenechat se odradit nezdarem
• vědět, na koho se obrátit o pomoc při řešení problému
Kompetence komunikativní
• rozumět sdělení a reagovat na ně přiměřeně svým možnostem
• vyjadřovat své prožitky vhodným způsobem
• chápat jednoduché záznamy, obrazové materiály, symboly
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech
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Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• dodržovat pravidla chování při práci s PC
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti
• chránit si své zdraví
• dokázat se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob
Kompetence pracovní
• dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
• zvládat základní pracovní postupy při práci s výpočetní technikou
• pracovat podle instrukcí
• respektovat pravidla práce v kolektivu
• přijímat posouzení výsledků své práce
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postup při zapnutí a vypnutí počítače
přihlášení se do sítě a odhlášení se ze sítě

práce s myší – klik, dvojklik

spuštění aplikace

spouštění výukových a herních programů a práce s nimi

kreslící program

základní orientace na klávesnici
psaní velkých a malých písmen
hygiena u počítače – správné sezení

přihlásí se do sítě a odhlásí se ze sítě

správně uchopí myš a pracuje s ní

orientuje se v grafickém prostředí počítače

najde hru a program podle pokynů

pracuje s jednoduchými výukovými programy

orientuje se na klávesnici

Učivo ŠVP
základní části počítače
základní obsluha počítače, monitor

žák dle svých možností

spolehlivě zapne a vypne počítač

Základy informatiky 5. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Výstup ŠVP

Čt - malá a velká
písmena
Tv - správné sezení,
držení těla

Ps – rozvoj jemné
motoriky

MPV
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nalezne, otevře a užívá výukové a zábavné programy
pracuje s jednoduchými výukovými programy

orientuje se v prostředí počítače
opíše jednoduchá slova

zná a podle pokynů dodržuje základní pravidla práce s
počítačem

zvládat psaní známých písmen
na klávesnici

dodržovat pravidla bezpečné a
zdravotně nezávadné práce
s výpočetní technikou

s myší zkouší zvládat základní operace

pojmenuje a popíše základní komponenty
spolehlivě zapne a vypne počítač

žák dle svých možností

pracovat s vybranými a
přiměřenými výukovými a
zábavnými programy podle
pokynu

zvládat základní obsluhu
počítače – zapnutí, vypnutí,
práce s myší

Základy informatiky 6. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Výstup ŠVP

zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s využívání výpočetní techniky

textový editor
oprava chyby

výukové programy – práce s nimi (nabídka Start,
orientovat se v prostředí počítače)
hry a programy, které slouží k rozvoji paměti, rozvoji
řeči, orientaci
kreslící programy

základní části počítače – opakování
monitor, klávesnice, myš
software počítače (textový editor - informativně)
práce s myší - táhnutí

Učivo ŠVP

Čt – znalost písmen

P – rozvíjení
početních představ
Vv – rozvoj fantazie

MPV

ZÁKLADY INFORMATIKY – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 7. až 10. ročníku jako samostatný předmět jednu hodinu týdně. Základy
informatiky je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.
Pro výuku je možno používat 2 počítačové učebny i učebnu s interaktivní tabulí.
Vzdělávání v předmětu základy informatiky:

-

přibližuje žákům základy práce s osobním počítačem a se základním programovým
vybavením
směřuje k osvojení základních znalostí a dovedností v oblasti informační gramotnosti
rozvíjí myšlení, postřeh a koncentraci pozornosti
rozvíjí a zdokonaluje jemnou motoriku
zapojuje více smyslů, vede k rozvíjení estetického cítění
učí žáky vyhledávat potřebné informace
podporuje komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky
pomáhá získávat odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
internetu

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s použitím názoru
skupinová práce (s využitím odborné literatury, počítačových výukových program)
individuální práce

Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

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

OSV – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů, hledání pomoci při potížích, komunikace v různých
situacích
MDV – kritický přístup k informacím, ověřování informací
Kompetence:

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

Kompetence k učení
• zvládat základní obsluhu počítače
• rozumět a používat symboly na klávesnici a používat je v konkrétních situacích
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• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
• chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
Kompetence k řešení problémů
• překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem
• řešit známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• vyhledávat zadané informace na internetu
Kompetence komunikativní
• komunikovat pomocí naučených komunikačních cest – např. SMS
• vyjadřovat své názory
• rozšiřovat slovní zásobu
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• navazovat kontakt a adekvátně se dorozumívat s okolím
• spolupracovat se svými učiteli a spolužáky
• uvědomovat se nebezpečí zneužití své osoby (nezveřejňovat informace o sobě tam,
kde to není nutné)
Kompetence občanské
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
• poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi
• orientovat se v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob
Kompetence pracovní
• dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s výpočetní technikou
• zvládat základní postupy při práci s výpočetní technikou
• plnit jednoduché úkoly
• respektovat pravidla práce v kolektivu
• hodnotit práci svou a přijímat hodnocení ostatních
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Výstup RVP

žák by měl

Základy informatiky 7. ročník ZŠS

žák dle svých možností

písmo, velikost
tučné a podtržené písmo

přídavná zařízení počítače – tiskárna

výukové programy, herní programy, kalkulačka

kreslící programy

Internet Explorer – přihlášení

zvolí velikost písma
používá tučné a podtržené písmo

zná použití tiskárny

vypočítá jednoduchý příklad

nakreslí jednoduchý obrázek

přihlásí se s dopomocí na internet – opíše a zapamatuje si
své heslo
s pomocí pedagoga vyhledá zadané úkoly na internetu
používá tlačítko „zpět“
orientuje se na displeji mobilního telefonu, přijme a
uskuteční hovor

elektronická komunikace – mobilní telefon

vyhledávání informací

hlavní nabídka- panel nástrojů

získává nácvik v používání funkce „krok zpět“

P – práce
s kalkulačkou
Vv – rozvoj
fantazie, estetické
vnímání

OSV – cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti
a soustředěnosti

Čt, Ps – bezchybné
čtení a psaní

Řád počítačové učebny – bezpečnost při práci na počítači
zapnutí a vypnutí počítače
přihlášení a odhlášení se ze sítě

textový editor – mazání, opravy chyb

PT, MPV

Učivo ŠVP

píše na klávesnici jednoduchá slova

správně zapne a vypne počítač

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Základy informatiky 8. ročník ZŠS

žák dle svých možností

textový editor
formát písma
opravy textu
herní programy

kreslící programy – panel nástrojů, panel barev, další
možnosti
výukové programy
Internet – vyhledávací servery: Seznam, Atlas, Centrum
– informativně
vyhledávání informací na internetu

napíše jednoduché věty

nakreslí a upraví obrázek

pravidla zacházení s výpočetní technikou

přijmout a odeslat SMS z mobilního telefonu

bezpečně zachází s výpočetní technikou

přijme a odešle SMS z mobilního telefonu

vyhledá spojení na internetu podle nápovědy

opraví chyby

počítač a jeho části
přídavná zařízení – tiskárna – druhy – tisk

Řád počítačové učebny – bezpečnost při práci na počítači
zapnutí a vypnutí počítače
přihlášení a odhlášení se ze sítě

Učivo ŠVP

vytiskne zadaný úkol

správně zapne a vypne počítač

Výstup ŠVP

Vu, Čt, P

Čt - znalost písmen,
psaní bez chyb

OSV – rozvoj
schopnosti
poznávání

PT, MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Základy informatiky 9. ročník ZŠS

žák dle svých možností

vyhledávání na internetu – orientace na internetu

pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou
rizika při práci s internetem

bezpečně zachází s PC, zná rizika
nezveřejňuje informace o své osobě

výukové programy
herní a kreslící programy

textový editor
označování textu
použití kombinaci kláves Ctrl+C, Ctrl+V
vkládání obrázků, kliparty
uložení a vytisknutí obrázku

přídavná zařízení počítače
tiskárna-použití a obsluha

Pv – bezpečnost při
práci

OSV – řešení
problému

Vu., P, Čt

Ps - bezchybné
psaní

OSV – cvičení
smyslového
vnímání,
pozornosti,
soustředěnosti

Řád počítačové učebny – bezpečnost při práci na počítači
zapnutí a vypnutí počítače
přihlášení a odhlášení se ze sítě

HW – hardware
skříň (základní jednotka) – pevný disk,..
periferie – klávesnice, myš, monitor,…
přihlášení na počítač – přidělení hesla a jeho použití

PT, MPV

Učivo ŠVP

vyhledá informace a dodržuje zásady bezpečného
surfování po internetu

dokáže uložit a vytisknout obrázek

označí určený text
zkopíruje část textu
pracuje se symboly alternativní komunikace

vysvětlí, k čemu slouží, tiskárna
používá tiskárnu

pojmenuje nejběžnější součásti počítače

správně zapne a vypne počítač

Výstup ŠVP
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žák dle svých možností

pravidla zacházení s výpočetní technikou

mobilní telefon – přijetí hovoru
přijetí SMS zprávy
odeslání SMS zprávy
důležitá čísla tísňového volání

bezpečně zachází s PC, respektuje zdravotní rizika

přijme hovor z mobilního telefonu
spojí se pomocí mobilu s kontaktní osobou (rodiče apod.)
s dopomocí napíše a odešle SMS zprávu
s dopomocí přijme a přečte zprávu

zná důležitá čísla tísňového volání (112), umí je použít

e-mail

napíše e-mail

dodržovat pravidla zacházení
s výpočetní technikou
zvládat základní funkce
mobilního telefonu-přijetí
hovoru, případně zprávy SMS

internet – vyhledávací servery – Google, Seznam
webové stránky
vyhledávání informací

podle pokynů vyhledá pomocí internetu informaci
dodržuje zásady bezpečného surfování po internetu

vyhledávat informace na
internetu podle pokynů

herní a výukové programy
kreslící programy

symboly alternativní komunikace
kombinace kláves Ctrl+C, Ctrl+V

tisk – náhled

HW – hardware
skříň (základní jednotka) – pevný disk,..
periferie – klávesnice, myš, monitor,…
přihlášení na počítač – přidělení hesla a jeho použití
textový editor – opis krátkého textu
úprava textu

Řád počítačové učebny – bezpečnost při práci na počítači
zapnutí a vypnutí počítače
přihlášení a odhlášení se ze sítě

Učivo ŠVP

vyhledá a spustí program jednoduchý herní nebo
výukový program

individuálně využívá symboly alternativní komunikace

napíše krátký text
upraví text
opraví chyby v textu
vytiskne

pojmenuje nejběžnější součásti počítače

správně zapne a vypne počítač

Výstup ŠVP

zvládat práci s vybranými
jednoduchými výukovými a
herními programy

zvládat psaní jednoduchých
slov, krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními
symboly alternativní
komunikace

Výstup RVP

Základy informatiky 10. ročník ZŠS

Čt, Ps
OSV – rozvoj
schopnosti
poznávání, cvičení
smyslového
vnímání,
pozornosti,
soustředění,
zapamatování

PT, MPV

5.4

Člověk a jeho svět

5.4.1 Věcné učení

VĚCNÉ UČENÍ – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Věcné učení se vyučuje v 1. a ve 2. ročníku dvě hodiny týdně, ve 3. až 6. ročníku tři
hodiny týdně. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Nové poznatky žáci získávají i na vycházkách do přírody a do města. Realizace
soutěží, exkurzí, projektů a dalších s výukou souvisejících činností, probíhajících mimo
uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy a zařazena do školních plánů.
Pro výuku je možno používat kmenovou i počítačovou učebnu a učebnu s interaktivní
tabulí.
Vzdělávání v předmětu věcné učení:

-

rozvíjí základní poznatky žáka o životě ve třídě a ve škole
utváří správné vztahy mezi spolužáky, v rodině
poskytuje žákům zásady slušného chování
učí žáky zvládnout orientaci v čase a v proměnách přírody i proměnách lidských
činností v závislosti na střídání ročních období a počasí
učí rozpoznat základní části a funkce lidského těla
poskytuje žákům základy dopravní výchovy
pomáhá utvářet citový vztah k rodné zemi, bydlišti
vytváří u žáků základy zdravého životního stylu
vede k osvojení některých praktických dovedností, které zvyšují osobní samostatnost
(sebeobsluha, nakupování, cestování…)
učí orientaci v blízkém i vzdálenějším okolím
pomáhá pochopit základní podmínky života na zemi a základní přírodní jevy, které
ovlivňují lidský život

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
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Kompetence:

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

Kompetence k učení
• umět používat učební pomůcky
• umět chápat pochvalu jako kladnou motivaci a mít zájem o získání nových poznatků
• snažit se překonávat problémy pomocí naučených stereotypů, a pokud si neví rady,
umět požádat o pomoc
• znát konkrétní termíny ve spojení s konkrétními životními situacemi a rozumět jim
• uplatňovat získané zkušenosti v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
• získávat sebedůvěru
• překonávat problémy a zvládat je přiměřeně ke svým schopnostem
• umět požádat o radu a při potížích, dokázat přivolat pomoc
• využívat získaných zkušeností k řešení známých a opakujících se situací
Kompetence komunikativní
• rozumět obsahu sdělení a adekvátně na ně reagovat
• umět komunikovat s druhými lidmi přiměřeně ke svým schopnostem
• dokázat vhodným způsobem vyjádřit a obhájit svůj názor
• dokázat pracovat s informacemi
• rozšiřovat si slovní zásobu a osvojovat si nové pojmy
Kompetence sociální a personální
• orientovat se v prostředí, které je mu známé
• chápat mezilidské vztahy a orientovat se v nich
• umět se chovat ve společnosti, účastnit se společenských aktivit
• navozovat a udržovat dobré mezilidské vztahy, respektovat druhé osoby
• rozpoznat rizikové a nevhodné chování a chápat jeho důsledky
• uvědomovat si zneužití vlastní osoby a reagovat přiměřeně ke svým možnostem
• přirozeně vystupovat ve známém i neznámém prostředí
• řešením přiměřených úkolů, dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
• zapojovat se do společnosti a zvládat základní společenské úkony
• zvládat soužití v multikulturní společnosti, tolerovat odlišnosti v lidské společnosti
• mít osvojeny poznatky o zdravém životním stylu
• předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za
mimořádných událostí, dodržovat pravidla slušného chování, řídit se základními
pravidly silničního provozu
• budovat si ohleduplný vztah k přírodě
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Kompetence pracovní
• dbát na své zdraví a ochranu životního prostředí
• mít osvojené základní hygienické návyky a mít zažité stereotypy sebeobsluhy
• přijímat zhodnocení výsledků své práce
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla a chápat důsledky jejich nedodržování
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žák by měl

Věcné učení 1. ročník ZŠS
žák dle svých možností

poznává základní časové úseky – den – noc
ujasní jednotlivé části dne – ráno – poledne – večer
dokáže jednoduše vyjádřit, jaké činnosti dělá ráno, v
poledne a večer
uvědomí si rozdíl mezi volným časem a prací
seznamuje se s jednotlivými ročními obdobími

učí se znát jména žáků i učitelů ve třídě
popíše členy své rodiny, osvojí si jména rodičů a
sourozenců
rozpoznává vztahy mezi jednotlivými členy rodiny
učí se chápat vztahy mezi spolužáky ve třídě
osvojuje si základy společenského chování – pozdrav,
prosba, poděkování

poznává svou třídu a své pracovní místo
zkouší se orientovat se v budově školy – šatna, WC,
tělocvična, jídelna, školní družina
seznámí se školními pomůckami – pojmenuje je a
osvojuje si jejich funkci
učí se pečovat o přidělené školní potřeby – učebnice,
sešity, psací potřeby
snaží se porozumět pojmům ve školním řádu
ujasňuje si chování ve vyučování, o přestávkách,
v jídelně, v tělocvičně, ve školní družině
seznamuje se se základními pravidly pro chodce

Výstup ŠVP

Tv – vycházka

školní řád
chování ve škole
dopravní výchova

volný čas
roční období

Lidé a čas
Čas
den a jeho části
orientace v čase

mezilidské vztahy
základy společenského chování

žáci a učitelé ve třídě
rodina

Tv – pohybové
dovednosti
zlepšující
samostatnost
Pv – práce se
stavebnicí
Hv – vokálně
instrumentální
činnosti

Řv – pojmenování
osob, jejich
oslovování
Čt – básně
s pojmenování
m členů rodiny
Vv – kresba rodiny
Řv – formy
společenského
styku

Pv – úklid
pracovního místa,
péče o školní
pomůcky

Lidé kolem nás
Rodina a kolektiv třídy

Tv – orientace
v budově školy a
v jejím blízkém
okolí

MPV

Škola, domov
třída
budova školy
blízké okolí školy
školní potřeby

Místo, kde žijeme

Učivo ŠVP
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žák by měl

Věcné učení 1. ročník ZŠS
žák dle svých možností

seznamuje se s hlavními částmi lidského těla

učí se dodržovat osobní hygienu
samostatně užívá kapesník
zvládá sebeobsluhu
učí se sdělit své zdravotní potíže a pocity
rozpoznává osobní nebezpečí
dodržuje zásady bezpečného chování

poznává domácí zvířata
všímá si způsobu života dom. zvířat
získá představu, jak pečovat o domácí zvířata

sleduje změny v přírodě v souvislosti s ročními obdobími
chápe souvislosti v oblékání s ročním obdobím
poznává, jak se chovat v přírodě

Výstup ŠVP

domácí zvířata
způsob života domácích zvířat
péče o domácí zvířata

hlavní části lidského těla

Lidské tělo

Hygiena
osobní hygiena
užití kapesníku
sebeobsluha
zdravotní obtíže
bezpečné chování

Člověk a zdraví

Zvířata

vhodné oblékání
chování v přírodě

Rozmanitost přírody
změny v přírodě

Učivo ŠVP

Tv - základní
hygiena

Tv – převlékání do
cvičebního úboru
Pv – sebeobsluha,
Řv – pojmenování
obtíží
Tv – bezpečnost při
pohybových
činnostech

Pv – výroba
zvířátek
z modelíny
Vv – zvířecí
omalovánky
Čt – básně o
zvířátkách

Pv – sebeobsluha
Tv – vycházka do
lesa

MPV
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žák by měl

Věcné učení 2. ročník ZŠS
žák dle svých možností

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
uvědomuje si střídání ročních období

zná své spolužáky jménem
oslovuje učitele a zaměstnance školy vhodným
způsobem
osvojuje si základní společenské návyky – pozdrav,
prosba, poděkování
respektuje vztahy mezi spolužáky ve třídě
zná jméno i příjmení rodičů, sourozenců, popíše
jednoduchým způsobem jejich povolání
uvědomí si vzájemné vztahy rodičů a dětí
získá představu o jednoduchých pracích v domácnosti
učí se správně chovat při setkání s neznámými lidmi

náš byt
vybavení bytu
orientace v bytě

zkouší popsat zařízení bytu, kde bydlí
pojmenuje jednotlivé kusy nábytku
dokáže rozpoznat, kam co patří

roční období

dny v týdnu
volnočasové aktivity

Lidé a čas
Čas
orientace v čase

mezilidské vztahy – chování doma
pomoc v domácnosti
setkání s neznámými lidmi

společenské chování ve třídě, ve škole, na vycházce, na
školních akcích
mezilidské vztahy
rodina

Lidé kolem nás
Rodina, kolektiv třídy
orientace v třídním kolektivu
orientace v zaměstnancích školy

orientace v okolí bydliště
základy dopravní výchovy
školní řád
chování ve škole

orientace v okolí školy

Místo, kde žijeme
Domov, škola
škola, prostředí školy
vybavení třídy a specializovaných učeben

Učivo ŠVP

rozpozná důležité orientační body při cestě do školy
ovládá základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy
dodržuje pravidla daná školním řádem
zvládá své chování ve vyučování, o přestávkách,
v jídelně, v tělocvičně, ve školní družině

zvládne orientaci v budově školy
dokáže poznat a pojmenovat předměty ze školního
prostředí
rozliší vybavení třídy, tělocvičny, jídelny, šatny
získá představu o nejbližším okolí školy – zahrada,
školní pozemky

Výstup ŠVP

Tv – různé
pohybové aktivity

Řv – oslovování
spolužáků
a dospělých osob,
formy
společenského
styku
Pv – hra na
povolání
Pv – příprava
jednoduchého jídla
Řv – situační hry

Vv – můj pokoj,
koutek

Tv – vycházka
Řv – nácvik
společenského
chování

Pv – školní
pomůcky a jejich
údržba
Řv – odpovědi na
otázky Kde to je?
Co to je ?

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Věcné učení 2. ročník ZŠS
žák dle svých možností

umí ukázat a pojmenovat hlavní části lidského těla
učí se rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny

dbá na osobní hygienu
zvládá sebeobsluhu
učí se sdělit a rozpoznat své zdravotní potíže a pocity
uvědomí si rozdíl mezi zdravím a nemocí
dodržuje zásady bezpečného chování

rozlišuje a pozná ovoce a zeleninu
seznámí se s pojmy - strom, keř, rostlina
seznámí se s jarními květinami

pozná domácí zvířata, napodobí jejich zvuky
seznamuje se s názvy mláďat domácích zvířat
všímá si rozdílu ve způsobu života různých domácích
zvířat
získá představu o péči, kterou vyžadují domácí zvířata

sleduje a dokáže rozpoznat změny v přírodě v souvislosti
s ročními obdobími
chápe souvislosti v oblékání s ročním obdobím
poznává, jak se chovat v přírodě
seznamuje se s druhy počasí – déšť, sníh, bouřka, vítr

Výstup ŠVP

péče o zvířata

domácí zvířata
mláďata
způsob života zvířat

části lidského těla
zdravá výživa

Lidské tělo

Člověk a zdraví
Hygiena
osobní hygiena
sebeobsluha
zdravotní stav
zdraví a nemoc
bezpečné chování

ovoce a zelenina
stromy, keře, rostliny
květiny

Rostliny

Zvířata

změny v oblékání
chování v přírodě
počasí

změny v přírodě

Rozmanitost přírody

Učivo ŠVP

Hv – hud. pohyb.
hry
Pv – příprava
zdravé svačiny

Pv – co už umím –
soutěž v
sebeobsluze
Řv – popis pocitů,
nácvik odmítání

Čt – obrázkové
knihy
Pv – příprava
kompotu
Vv – netradiční
technika

Hv – zvířecí zvuky
Čt – obrázkové
knihy o zvířatech

Pv - sebeobsluha
Tv – vycházka do
lesa

MPV
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setkání s neznámými lidmi

dokáže se správně zachovat při setkání s neznámými
lidmi
poznává a pojmenovává různé lidské činnosti

rozlišování děje

roční období

rozliší pojmy (včera, dnes, zítra)

charakterizuje hlavní znaky ročních období

poznat kolik je hodin (celé
hodiny)
rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti, budoucnosti
(včera, dnes, zítra)

určování času

určí čas v celých hodinách

Lidé a čas
Čas
rozlišuje základní časové úseky (den, noc)
orientace v čase
pozná jednotlivé části dne (ráno, poledne, večer
den a jeho části
dopoledne, odpoledne)
zná rozvržení svých denních činností

lidské činnosti

rodina

popíše členy své rodiny, zná jména rodičů a sourozenců

Lidé kolem nás
Rodina, kolektiv
zná jména žáků i učitelů ve třídě
žáci a učitelé ve třídě
ovládá základní pravidla společenského chování –
mezilidské vztahy
pozdrav, prosba, poděkování

dopravní výchova

okolí školy

budova školy

Místo, kde žijeme
Domov, škola
domov a jeho okolí
orientace v okolí bydliště
cesta do školy

Učivo ŠVP

znát rozvržení svých denních
činností

zvládnout jednoduchou
orientaci v čase (ráno,
poledne, večer)

znát rodinné příslušníky,
rozlišovat příbuzenské
vztahy
vědět, jak se zachovat při
setkání s neznámými lidmi
poznávat a pojmenovat různé
lidské činnosti

mít osvojené základy
společenského chování –
umět pozdravit, poprosit,
poděkovat

ovládat základní pravidla
bezpečnosti při cestě do
školy

orientuje se v budově školy – šatna, WC, tělocvična,
jídelna, školní družina
dokáže se orientovat v okolí školní budovy – zahrada,
pískoviště, školní pozemky
zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce

žák dle svých možností

zvládnout orientaci ve školní
budově a v jejím okolí

Výstup ŠVP

zná svůj domov
dokáže se orientovat v okolí bydliště
pozná cestu do školy

žák by měl

zvládnout orientaci v okolí
svého bydliště
poznat cestu do školy

Výstup RVP

Věcné učení 3. ročník ZŠS

M – poznávání čísel

Pv – sebeobsluha

Řv – komunikační
hry
Pv – práce
s drobným
materiálem

Řv – formy
společenského
styku

Tv - vycházka
Tv – návštěva
dopravního hřiště

Pv – hra najdi, kde
je…

Řv – pokus o popis
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dovede určit základní druhy ovoce a zeleniny
seznámí se s pojmy - strom, keř, rostlina
získá představu o jarních květinách

dodržuje zásady osobní hygienu

zvládá základní sebeobsluhu

rozpozná své pocity, upozorní na zdravotní obtíže
chápe rozdíl mezi zdravím a nemocí
dodržuje zásady bezpečného chování, tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

určí hlavní části lidského těla
získá představu o zdravých potravinách

dodržovat zásady osobní
hygieny

zvládat základní sebeobsluhu

dokázat upozornit na své
zdravotní obtíže
dodržovat zásady
bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své ani
druhých

pojmenovat hlavní části
lidského těla

pozná domácí zvířata, napodobí jejich zvuky
dokáže rozpoznat, některé zvířecí rodiny
popíše způsob života některých domácích zvířat
uvědomí si, jakou péči vyžadují domácí zvířata

pojmenovat základní druhy
ovoce a zeleniny

poznat nejběžnější druhy
domácích zvířat

domácí zvířata
mláďata
způsob jejich života
ochrana zvířat

lidské tělo
zdravá výživa

Lidské tělo

zdravotní stav
zdraví a nemoc
bezpečné chování

sebeobsluha

Člověk a zdraví
Hygiena
osobní hygiena

ovoce a zelenina
stromy, keře, rostliny
květiny

Rostliny

Zvířata

oblékání

změny v přírodě

Rozmanitost přírody

Učivo ŠVP

charakterizuje počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřka, počasí
vítr)
rozpozná vhodné a nevhodné chování v přírodě
chování v přírodě

žák dle svých možností

popsat počasí podle obrázku
(déšť, sníh, bouřku, vítr)
znát základní zásady chování
v přírodě

Výstup ŠVP

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

žák by měl

popsat viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

Výstup RVP

Věcné učení 3. ročník ZŠS

Pv – příprava
zdravého pokrmu

Řv – komunikace o
zdravotním stavu
Hv – hudebně
pohybové hry

Tv – uplatňování
základních
hygienických zásad
Pv – sebeobsluha

Čt – báseň s jarní
tématikou

Pv – modelování

Hv – zvuky zvířat
Vv – omalovánky
zvířecích rodin
Pv – práce
s drobným
materiálem

Tv – vycházka do
přírody

Vv – nejoblíbenější
roční období
Pv – sebeobsluha
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Výstup RVP

žák by měl

Věcné učení 4. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rozlišuje znaky počasí, rozpozná jeho proměny, chápe
souvislost oblékání s počasím
chápe význam ochrany přírody, seznamuje se s tříděním
odpadu

určuje čas na celé hodiny, seznámí se s pojmem
půlhodina
seznamuje se s pojmy (týden, dny v týdnu, měsíc)
učí se rozvrhovat své denní činnosti
rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
seznamuje se s pověstí, která se váže k regionu
správně přiřazuje znaky k ročním obdobím

tolerance odlišností
sexuální výchova

Pv - sebeobsluha
Pv – drobné práce
v domácnosti

ochrana přírody

Čt – práce
s literaturou

M – poznávání
čísel, číselná řada

změny v přírodě

roční období
Rozmanitosti přírody

rozlišování děje

den a jeho části

Lidé a čas
Čas
orientace v čase

Pv – drobné práce
v domácnosti
Čt – práce s
časopisy

lidské činnosti

získává představu o odlišnostech svých spolužáků
rozpoznává vztahy a odlišnosti mezi oběma pohlavími

Řv – vyprávění

Řv – formy
společenského
styku

rodina

setkání s neznámými lidmi

Lidé kolem nás
Rodina, kolektiv
žáci a učitelé
mezilidské vztahy

dopravní výchova

významná místa, historické zajímavosti

Řv – osvojování
nových pojmů,
správná výslovnost
Čt – seznámení
s místní literaturou
Tv – dopravní hřiště

Tv – vycházka

Místo, kde žijeme
Domov, škola
bydliště, škola a její okolí

adresa
cesta do školy

MPV

Učivo ŠVP

zná jména žáků i učitelů ve třídě
osvojuje si základy společenského chování – prosba,
poděkování, pozdrav, zkouší vyřizovat vzkazy
seznamuje se s významem rodiny, rolemi členů rodiny,
rozlišuje příbuzenské vztahy
pojmenovává a poznává různé lidské činnosti, získává
představu o pracích v domácnosti
učí se vnímat ve svém okolí nevhodné jednání v chování
vrstevníků i dospělých

zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce a
seznamuje se s pravidly pro cyklisty

dokáže se orientovat v okolí svého bydliště a v okolí
školy
učí se znát adresu svého bydliště
pozná cestu do školy, sleduje důležité orientační body,
snaží si je zapamatovat
seznamuje se s významnými místy v našem městě, ve
svém bydlišti, s místními pověstmi

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Věcné učení 4. ročník ZŠS
Učivo ŠVP

určí hlavní části lidského těla
seznamuje se s jednotlivými smysly
rozpoznává zdravé potraviny, získává představu o pitném
režimu

zvládá svou osobní hygienu, správně užívá hyg. potřeby
ovládá základní sebeobsluhu
dokáže rozpoznat své zdravotní obtíže, pokouší se je
formulovat
uvědomuje si zásady správného chování v době nemoci
osvojuje si pojmy – lékař, nemocnice, lék, lékárna
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

dovede určit základní druhy ovoce a zeleniny
porovnává strom, keř, bylinu
vyhledává rozdíly mezi ovocným stromem a keřem
získá představu o práci na zahradě a na poli
rozpoznává jednotlivé druhy nářadí, ujasňuje si způsob
jejich použití
vyhledává a rozlišuje běžné květiny na louce a v zahradě

lidské tělo
smysly
zdravá výživa

Lidské tělo

bezpečné chování

zdraví a nemoc

Člověk a zdraví
Hygiena
osobní hygiena
sebeobsluha
zdravotní stav

rostliny

ovoce a zelenina
stromy, keře, rostliny
práce na zahradě a na poli

Rostliny

ptáci, lesní zvěř
způsob jejich života
ochrana zvířat

volně žijící zvířata

seznámí se pojmem - volně žijící zvíře, les, pole, louka
rozpozná některá volně žijící zvířata, poznává způsob
jejich života
získá představu, jak pečovat o ptáky a lesní zvěř
v zimním období

Zvířata

domácí zvířata

žák dle svých možností

pozná nejběžnější druhy domácích zvířat a jejich mláďat,
uvědomuje si, jakou péči vyžadují

Výstup ŠVP

Hv – hudebně
pohybové hry
Pv – příprava
zdravého nápoje

Tv – dodržování
zásad bezpečnosti

Tv – dodržování
základních
hygienických
pravidel
Řv – popis obtíží

Pv – pěstitelské
práce

Pv – příprava
pokrmu
Tv – vycházka

Hv – písně o
zvířatech
Tv – vycházka do
lesa, na louku, na
pole
Vv – práce
s vodovými barvami
Pv – krmení volně
žijících zvířat

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Věcné učení 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

určuje čas na celé hodiny, osvojuje si určování času na
půlhodiny

učí se tolerovat odlišnosti svých spolužáků
respektuje odlišnosti mezi oběma pohlavími

dokáže rozpoznat nejběžnější pracovní činnosti, pokusí
se o jednoduchou pomoc v domácnosti
seznamuje se s pojmy požár, poplach, dopravní nehoda
učí se v těchto náročných situacích správně reagovat na
pokyny dospělých
získává představu o důležitých telefonních číslech
učí se hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby
rozpoznává ve svém okolí vhodné a nevhodné chování

učí se rozlišovat jméno a příjmení učitele, spolužáků a
zaměstnanců školy
má osvojeny základy společenského chování – prosba,
poděkování, pozdrav, učí se vyřizovat jednoduché
vzkazy
chápe pravidla pro soužití v rodině, orientuje se ve
vztazích, zná jména rodičů, sourozenců, svoji adresu,
zaměstnání rodičů

zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce a
seznamuje se s pravidly pro cyklisty
učí se správnému chování při cestování v dopravních
prostředcích

dokáže se orientovat v okolí svého bydliště a v okolí
školy
osvojí si adresu svého bydliště
prokáže znalost cesty do školy, ujasní si důležité
orientační body, uvědomí si zajímavosti v nejbližším
okolí
rozpozná významná místa v našem městě, ve svém
bydlišti, pokusí se je pojmenovat
pokusí se o reprodukci příběhu, pověsti, která se váže
k významnému místu, zajímavosti

Výstup ŠVP

tolerance odlišností
sexuální výchova
Lidé a čas
Čas
orientace v čase

setkání s neznámými lidmi

P – poznávání čísel

Pv – drobné práce
v domácnosti
Řv – situační hry
Hv – zvuky kolem
nás, hasiči, policie
Čt – četba z novin a
časopisů
Tv – hygiena

rodina

lidské činnosti

Vv – kresba

mezilidské vztahy

Tv – dopravní hřiště

Řv – formy
společenského
styku

Lidé kolem nás
Rodina, kolektiv
žáci, učitelé

dopravní výchova

Tv – vycházka
Řv – pokus o
reprodukci pověsti

Vv – dům, kde
bydlím
Řv – popis cesty

Místo, kde žijeme
Škola, domov
bydliště, škola a její okolí
adresa
cesta do školy

významná místa, historické a kulturní zajímavosti

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Věcné učení 5. ročník ZŠS
žák dle svých možností

získá představu o lidských smyslech
rozpozná význam ovoce ve výživě,
chápe důsledky nesprávného pitného režimu

péče o zuby, nehty, vlasy, úprava zevnějšku
ovládá základní sebeobsluhu
snaží se vyjádřit svůj zdravotní stav, uvědomí si své
zdravotní obtíže
učí se vyhledat pomoc dospělé osoby
seznamuje se s ošetřením drobných poranění
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
seznamuje se s chováním při mimořádných událostech

dokáže rozpoznat, stromy, keře, rostliny
chápe rozdíl mezi ovocným stromem a keřem
seznamuje se s běžnými listnatými a jehličnatými stromy
vyzkouší si jednoduchou práci na zahradě
dokáže určit jednotlivé druhy nářadí, přiřadí jim
správnou funkci
rozpoznává běžné květiny v zahradě a na louce

rozpozná některá volně žijící zvířata
získá představu o způsobu jejich života
pochopí důležitost péče o zvířata a lesní zvěř v zimním
období

rozlišuje znaky počasí, rozpozná jeho proměny, chápe
souvislost oblékání s počasím
z praxe popíše své zkušenosti s tříděním odpadu
chápe základní pravidla ochrany životního prostředí

učí se orientovat ve dnech, týdnech, měsících
získá představu o kalendáři
seznámí se s minulostí – způsobem života v pravěku
rozpozná souvislost lidových tradic s ročním obdobím
seznámí se s pojmy – státní svátek, významný den
učí se rozvrhovat své základní denní činnosti

Výstup ŠVP

smysly
zdravá výživa

Lidské tělo

bezpečnost

rostliny
Člověk a zdraví
Hygiena
osobní hygiena
sebeobsluha
zdravotní stav

listnaté a jehličnaté stromy
práce na zahradě, na poli

stromy, keře, rostliny

Rostliny

ptáci, lesní zvěř
způsob života
ochrana zvířat

Volně žijící zvířata

ochrana přírody

změny v přírodě

rozlišování děje
roční období
státní svátky, významné dny
den a jeho části
Rozmanitost přírody

Učivo ŠVP

Hv – sluchové hry
Pv – pokus o
sestavení zdravé
svačiny

Pv – prevence úrazů

Čt – četba
z modních časopisů
Řv – komunikace
s dospělou osobou

Čt – práce s knihou
a časopisy
Tv – vycházka do
parku
Pv – pěstitelské
práce
Vv - prstové barvy

Pv – vycházka do
přírody

Vv – kresba

Tv –turistika, pobyt
v přírodě
Pv – práce
s přírodním
materiálem

Čt – četba a
orientace
v encyklopediích
Hv – vokálněinstrumentální
činnosti

MPV
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žák by měl

žák dle svých možností

toleruje odlišnosti svých spolužáků

orientuje se v situacích hromadného ohrožení, učí se
důležitá telefonní čísla, reaguje na pokyny dospělého

ví, kde hledat pomoc v případě osobního nebezpečí

pojmenovat nejběžnější
pracovní činnosti

projevovat toleranci
k odlišnostem spolužáků

reagovat na pokyny dospělých
při mimořádných událostech

vědět, kde hledat pomoc
v případě ohrožení vlastní
osoby
rozpoznat ve svém okolí
nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých

rozpozná nevhodné chování a jednání vrstevníků a
dospělých

pojmenuje nejběžnější pracovní činnosti
pokusí se o jednoduchou pomoc v domácnosti

dodržovat pravidla pro soužití
v rodině, ve škole, mezi
kamarády

zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce a
získá představu o pohybu cyklistů v dopravním provozu
osvojí si správné chování při cestování v dopravních
prostředcích

dokáže rozpoznat a popsat cestu do školy, osvojí si
důležité orientační body
charakterizuje významná místa v okolí školy a bydliště
pokusí se o reprodukci příběhu, pověsti, která se váže
k významnému místu, bydlišti, zajímavosti

prokáže znalost své adresy

dokáže se orientovat v okolí svého bydliště a v okolí
školy

Výstup ŠVP

zná jména a příjmení učitelů, spolužáků
má osvojeny základy společenského chování – prosba
poděkování, pozdrav
učí se vyřizovat jednoduché vzkazy
dodržuje pravidla pro soužití v rodině, orientuje se ve
vztazích, zná jména rodičů, sourozenců, svoji adresu,
zaměstnání rodičů

znát jména spolužáků a svých
učitelů

znát nejbližší důležitá místa
v okolí školy a bydliště

popsat cestu do školy

znát adresu svého bydliště

Výstup RVP

Věcné učení 6. ročník ZŠS

setkání s neznámými lidmi
mimořádné události

tolerance odlišností

lidské činnosti

rodina

žáci, učitelé
mezilidské vztahy

Rodina, kolektiv

Lidé kolem nás

dopravní výchova

významná místa, historické a kulturní zajímavosti

cesta do školy

adresa

Místo, kde žijeme
Škola, domov
bydliště

Učivo ŠVP

Řv – oslovení
neznámého člověka

Pv – práce
v domácnosti,
montážní a
demontážní práce

Řv – formy
společenského
styku

Řv – rozvoj sociální
komunikace

Tv – dopravní hřiště

Tv – vycházka

Řv – rozvoj sociální
komunikace, adresa,
popis cesty do školy

MPV
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žák dle svých možností

rozvrhne své základní denní činnosti

rozvrhnout své základní denní
činnosti

osvojí si základní pravidla ochrany přírody

na praktických příkladech si ukáže škodlivé vlivy na
přírodní prostředí

určí některá volně žijící zvířata
poznává způsob jejich života
uvědomí si důležitost péče o zvířata a lesní zvěř
v zimním období

znát základní pravidla ochrany
přírody a životního prostředí

vědět o škodlivých vlivech na
přírodní prostředí

poznat nejběžnější volně žijící
zvířata

rozlišuje znaky počasí, rozpozná jeho proměny, chápe
souvislost oblékání s počasím

seznámí se s významnými událostmi a objekty v regionu
čte nebo poslouchá místní pověsti
prožívá tradiční lidové svátky, státní svátky, významné
dny a v životě rodiny, školy, okolí

poznává rozdíly mezi současnost í a minulostí ve
způsobech našeho života

poznat rozdíly mezi současným
způsobem života a života
v minulosti

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

rozlišuje roční období a měsíce, orientuje se v kalendáři

orientovat se v kalendáři, znát
roční období, měsíce

respektuje odlišnosti a vztahy mezi oběma pohlavími

Výstup ŠVP

určuje čas na celé hodiny a půlhodiny
osvojuje si pojmy – den, týden, měsíc

žák by měl

poznat, kolik je hodin
/půlhodiny/

Výstup RVP

Věcné učení 6. ročník ZŠS

státní svátky, významné dny

události v regionu

den a jeho části

rozlišování děje

orientace v čase

ptáci, lesní zvěř
způsob života
ochrana zvířat

Volně žijící zvířata

ochrana přírody

změny v přírodě

Rozmanitost přírody

Čas

Lidé a čas

sexuální výchova

Učivo ŠVP

Čt – četba z knih o
přírodě
Ps – názvy ptáků,
zvěře
Pv – vycházka do
lesa

Vv - co patří a
nepatří do přírody,
koláž

Hv – vokálně –
instrumentální
činnosti

Vv – zachycení
pověsti kresbou
Hv – lid. svátky
v písni

Čt – vyprávění, co
rád dělám

Čt – ukázka
historických knih a
encyklopedií

M – poznávání čísel
a hodin

Hv – lid. písně
s milostnou
tématikou

MPV
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Učivo ŠVP

ovládá základní sebeobsluhu

popíše své zdravotní obtíže
umí vyhledat pomoc dospělé osoby

dokáže ošetřit drobná poranění

dodržuje zásady bezpečného chování, uplatňuje základní
pravidla silničního provozu pro chodce

přiměřeně reaguje na pokyny dospělých
při mimořádných událostech

rozpoznává lidské smysly
chápe význam zdravé stravy pro zdraví člověka

dokázat sdělit a popsat své
zdravotní obtíže, vědět na koho
se obrátit o pomoc

zvládnout ošetření drobných
poranění

uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce

reagovat přiměřeně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

uplatňuje zásady zdravé výživy

zvládá svou osobní hygienu, správně užívá hyg. potřeby

uplatňovat sebeobslužné
dovednosti

uplatňovat hygienické návyky

práce na zahradě a na poli

vyzkouší si jednoduchou práci na zahradě
dokáže určit jednotlivé druhy nářadí, přiřadí jim
správnou funkci
pozná některé běžné rostliny na louce a zahradě

smysly
zdravá výživa

Lidské tělo

mimořádné události

bezpečnost

zdravotní stav

sebeobsluha

Člověk a zdraví
Hygiena
osobní hygiena

rostliny

listnaté a jehličnaté stromy

stromy, keře, rostliny

Rostliny

pojmenuje běžné listnaté a jehličnaté stromy

žák dle svých možností

pojmenovat běžné listnaté a
jehličnaté stromy

Výstup ŠVP

ukáže rozdíl mezi ovocným stromem a keřem

žák by měl

poznat rozdíly mezi ovocnými
stromy a keři

Výstup RVP

Věcné učení 6. ročník ZŠS

Pv – příprava
pokrmu

Tv – činnosti
ovlivňující úroveň
pohybových
dovedností
Hv – vokálně
instrumentální
činnosti

Pv – ošetření
drobných poranění

Tv – činnosti
ovlivňující zdraví

Pv – práce
s drobným
materiálem

Pv – pěstitelské
práce
údržba a zacházení
s nářadím
Vv – malování při
hudbě
Hv – květiny
v písních

Ps – názvy stromů

Vv – netradiční
techniky

MPV

5.5

Člověk a společnost

5.5.1 Vlastivěda

VLASTIVĚDA – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové a organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 7. až 10. ročníku po dvou hodinách týdně jako samostatný předmět.
Vlastivěda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, počítačovou učebnu i učebnu
s interaktivní tabulí. 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
pomáhá orientovat se v sociálních rolích jednotlivých lidí
přispívá k lepšímu pochopení života kolem nás
rozšiřuje a zkvalitňuje komunikativní dovednosti a možnosti žáka
vede k získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země
seznamuje žáky s historickými a kulturními památkami v nejbližším okolí
vede je k jejich ochraně
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
směřuje k postupnému rozvíjení vztahu k městu, zemi, národnímu cítění
seznamuje s EU
pomáhá orientovat se v systému naší zdravotní a sociální péče
nacvičuje nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí

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
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Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

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

OSV – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů, hledání pomoci při potížích, komunikace v různých
situacích
MDV – kritický přístup k informacím, ověřování informací
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, používat učebnice, učební materiály a pomůcky
• 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
• používat termíny, znaky, symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
• vzbuzovat zájem o nové poznatky, zkušenosti
Kompetence k řešení problémů
• přiměřeně ke svým možnostem překonávat problémy, získávat sebedůvěru
• vnímat problémovou situaci a řešit je pomocí naučených stereotypů a vlastních
zkušeností
• požádat o radu a při potížích přivolat pomoc
• využívat získaných zkušeností k řešení známých a opakujících se situacích
• pomocí názorného myšlení si vytvářet stereotypy chování, které lze uplatňovat při
překonávání problémů
Kompetence komunikativní
• rozumět sdělení a reagovat na ně dle svých možností
• pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• komunikovat s druhými přiměřeně svým možnostem, používat správnou terminologii
• dokázat vhodný způsobem vyjádřit a obhájit svůj názor
• pracovat s informacemi, využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační
prostředky
• vyjadřovat vhodným způsobem své pocity, prožitky a svůj momentální zdrav. Stav
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a jejich interpretaci ve vlastních projevech a názorech
Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat

188

• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých
• umět se chovat ve společnosti a zvládat jednoduché sociální aktivity
• navozovat a udržovat dobré mezilidské vztahy, respektovat druhé
• rozpoznat vhodné a rizikové chování a chápat jeho důsledky
• uvědomovat si nebezpečí zneužití vlastní osoby
• orientovat se v prostředí, ve kterém žije
• účastnit se přiměřeně ke svým možnostem různých společenských aktivit
• 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
• 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
• znát a dodržovat základní práva a povinnosti občanů
• osvojit si poznatky o zdravém životním stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• bezpečně používat materiály, nástroje a vybavení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
• zvládat sebeobsluhu a osvojit si základní hygienické návyky
• plnit jednoduché pracovní úkoly, postupovat podle naučeného pracovního postupu
• přijímat zhodnocení své práce
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190
poznává hodnotu peněz a jejich funkci

vnímá souvislost vzdělání a pracovního uplatnění,
uvědomuje si své právo na vzdělání a úctu k lidské práci
a jejím produktům, charakterizuje různé profese

získává představu o lidských právech a právech dítěte
seznamuje se s EU – vlajka, hymna

učí se rozpoznávat rozdíly mezi národy a státy
seznamuje se státními symboly – znak, vlajka, hymna
rozpozná rozdíly mezi králem a prezidentem

osvojuje si základní pravidla společenského chování,
uvědomuje si práva a povinnosti ve škole a v rodině, učí
se znát hodnotu přátelství a vztahů mezi lidmi
zvládá orientaci ve svém bydlišti, zná svou adresu a
zaměstnání svých rodičů, rozpoznává pojem užší a širší
rodina, uvědomuje si role jednotlivých členů rodiny
seznamuje se s veřejnými zařízeními – knihovna, park,
nádraží, zdravotnické středisko
získá představu o státních svátcích, učí se rozlišovat
národní zvyky a obyčeje

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

ujasní si proměny způsobu života Slovanů
pokusí se popsat rozdíly ve způsobu života Slovanů a
dnešního člověka
seznámí se s příchodem Cyrila a Metoděje na Moravu a
uvědomí si spojitost se stáním svátkem 5. července

žák dle svých možností

mít základní poznatky
z období počátku českého
státu

Výstup ŠVP
seznámí se způsobem života našich předků v pravěku
učí se vyhledávat rozdíly ve způsobu života v pravěku a
dnes

žák by měl

poznat rozdíly ve způsobu
života pravěkých a
současných lidí

Výstup RVP

Vlastivěda 7. ročník ZŠS

peníze a domácnost

Péče o občana
profesní orientace

lidská práva
Evropská unie

Poznatky o společnosti
právní základy státu

Pv – hra na řemesla

Hv – poslech
hymny
MDV – lidská práva
v médiích
Vv – kresba vlajky
Hv – poslech
hymny EU
Vv – malba vlajky
OSV-cvičení pro
rozvoj myšlení

Tv – vycházka

naše vlast

rodina

orientace v obci

Pv – pokus o
výrobu nástroje
z přírodních
materiálů,
vytvoření mohyly z
kamenů
Vv – kresba rudkou
Řv – řeč pravěkých
lidí
Čt – četba
z obrázkových dějin

MPV, PT

Řv – formy
společenského
styku – pozdrav,
poděkování, vzkaz
Ps – pokus o
napsání své adresy

Člověk ve společnosti
škola

Karel IV.

významné osobnosti českých dějin
Cyril a Metoděj

Slované

Historie našeho národa
pravěk

Učivo ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Vlastivěda 7. ročník ZŠS

zdravotní a sociální péče
situace hromadného ohrožení

poznává systém zdravotní a sociální péče
osvojuje si nutnost kázně a dodržování pokynů v případě
obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek)
učí se aktivně si požádat o pomoc při ohrožení
pomocí hry a návodné situace se učí reagovat na
nebezpečné situace

EV-jednání člověka
v ohrožujících
situacích
Tv – činnosti
ovlivňující úroveň
pohyb. dovedností
Řv – přivolání
dospělé osoby
v případě nouze

Tv – oblíbená
sportovní aktivita

volný čas

MPV, PT

rozlišuje mezi prací a odpočinkem, učí se vyhledávat
vhodné aktivity - sport, kultura, zájmy

Učivo ŠVP
P – rozpoznávání
peněz a manipulace
s nimi
Řv – srozumitelnost
řečového projevu

žák dle svých možností

seznamuje se s jednotlivými druhy obchodů a ujasňuje si
rozdíly ve zboží, pokouší se odhadnout cenu výrobků
osvojuje si na modelových situacích správné postupy
nakupování
učí se požádat o pomoc při nákupu

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Vlastivěda 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rozpoznává rozdíly mezi státem a národem
dovede pojmenovat některé státní symboly
uvědomuje si rozdíl mezi králem a prezidentem
získává představu o demokracii – způsob vlády
seznamuje se složkami státní moci – parlament, vláda,
soud
uvědomuje si základní lidská práva a rozlišuje práva
dítěte a jeho ochranu v právním systému
seznamuje se s pojmy - týrání, zneužívání, šikana,
diskriminace
pozná vlajku a hymnu EU

dodržuje státní svátky a lidové zvykem, obyčeje
seznamuje se s veřejnými zařízeními – kostel, muzeum,
bazén, koupaliště, hřiště, přírodní památka

uvědomuje si svá základní práva a povinnosti v rodině i
škole
seznamuje se znaky protiprávního jednání (krádeže,
šikanování, zneužívání…)
ujasňuje si funkce a strukturu rodiny, dozvídá, se jakým
způsobem vzniká rodina, co je to manželství, jaké jsou
příčiny a důsledky rozpadu rodiny
získává představu o nebezpečí rasismu a vandalismu
učí se tolerovat názory a zájmy minorit,
učí se ohleduplnosti ke starým a nemocným lidem

poznává život na hradě i v podhradí
vyhledává rozdíly ve způsobu života ve středověku a
dnes
seznamuje se s husity, způsobem jejich boje, zbraněmi,
oblečením, životem
uvědomí si spojitost se státním svátkem 6. července
získá představu o životě na zámku a v podzámčí
vyhledává rozdíly ve způsobu života na zámku a dnes
seznámí se s naší nejznámější sběratelkou pohádek,
pokusí se o reprodukci známé pohádky

Výstup ŠVP

Evropská unie

lidská práva

Poznatky o společnosti
právní základy státu

naše vlast
orientace v obci

mezilidské vztahy

rodina

Člověk ve společnosti
škola

Rakousko – Uhersko
Božena Němcová

významné osobnosti českých
dějin
Jan Hus, Jan Žižka

Historie našeho národa
středověk

Učivo ŠVP

Hv – poslech
hymny

MDV – pomoc médií
při dodržování
lidských práv

Čt – četba časopisů,
novin

Tv – vycházka

Pv – příprava jednoduchých pokrmů
Čt – četba časopisů,
novin
OSV – mezilidské
vztahy, struktura
rodiny

Čt – četba z
z obrázkových dějin
Pv – stavba hradu,
práce s papírem,
pískem
Tv – vycházka na
Hradisko
Čt – pohádky B.
Němcové, poslech
Vv – ilustrace k
pohádce

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Vlastivěda 8. ročník ZŠS
žák dle svých možností

zdravotní a sociální péče

získává představu o zdravotní a sociální péči
seznamuje se zdravotním a sociálním pojištěním

situace hromadného ohrožení

volný čas

uplatňuje i u sebe vhodné volnočasové aktivity,
rozpoznává rozdíl při nevhodném využití volného času
seznamuje se s nebezpečím drog, alkoholu

pomocí hry a návodné situace se učí reagovat na
nebezpečné situace
učí se aktivně si požádat o pomoc při ohrožení
uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů
v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
látek)

peníze a domácnost

Péče o občana
profesní orientace

Učivo ŠVP

rozpoznává hodnotu peněz a jejich funkci
dokáže se orientovat v jednotlivých druzích obchodů,
porovnává ceny výrobků a jejich kvalitu
rozlišuje nákup potravin, oblečení, obuvi, drogerie
zkouší samostatně nakupovat základní potřeby
ví, jak požádat o pomoc při nakupování

chápe souvislost vzdělání a profesního uplatnění
získává představu o mzdě, jako odměně za práci
seznamuje se s jednoduchými stroji a přístroji, které
usnadňují práci v domácnosti i v zaměstnání

Výstup ŠVP

Tv – pořadová
cvičení

Hv – vokálněinstrumentální
činnosti

EV – volný čas

Pv – skladování
potravin
Pv – práce s drobným materiálem

P – manipulace s
penězi

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Vlastivěda 9. ročník ZŠS

žák dle svých možností

popíše rozdíl mezi státem a národem, pokusí se uvést
příklad nějakého státu, národu
poznává a dokáže popsat některé státní symboly
získává představu o státním občanství a právních
dokumentech občana
rozlišuje pojmy – král, prezident, pokouší se vyjmenovat
některé hlavní představitele našeho státu
získává představu o složkách státní moci – parlament,
vláda, soud

naše vlast

rozlišuje státní svátek, lidový zvyk a obyčej
pokouší se pojmenovat a charakterizovat některý státní
svátek
seznamuje se s veřejnými institucemi – městský úřad,
pošta, policie, soudy, hasiči

Poznatky o společnosti
právní základy státu

orientace v obci

mezilidské vztahy

rodina

Člověk ve společnosti
škola

Praha – naše hlavní město

první prezident Československé republiky

MDV-státní
symboly

Čt – četba z novin a
časopisů

Řv – jednání na
úřadě
Ps – vlastní podpis

Pv – jednoduché
práce v domácnosti,
sebeobsluha,
hygiena, úklidové
práce v domácnosti

Čt – četba z novin a
časopisů

ZI – s pomocí
vyhledá informaci
na internetu

Čt – četba

Historie našeho národa
I. světová válka

vznik Československého státu

MPV, PT

Učivo ŠVP

začíná chápat pojmy: rasismus a vandalismus
snaží se tolerovat názory a zájmy minorit, učí se
ohleduplnosti ke starým, nemocným a postiženým lidem

uvědomuje si svá základní práva a povinnosti v rodině i
ve škole
rozpoznává znaky protiprávního jednání (krádeže,
šikanování, zneužívání)
odlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování
společenských norem
uvědomuje si funkce a strukturu rodiny, odpovědnost
rodičů za výchovu dětí
poznává rovnoprávné postavení ženy a muže v rodině

seznamuje se s příčinami, průběhem a důsledky I.
světové války
učí se odlišit pojmy válka – mír
získává představu o vzniku samostatné Československé
republiky
seznámí se s osobností našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryk
ujasňuje si pojmy: hlavní město, město, obec
vyhledává některé významné památky Prahy

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Vlastivěda 9. ročník ZŠS

zdravotní a sociální péče

seznamuje se se systémem zdravotní a sociální péče
seznámí se s péčí o potřebné občany
získává představu o zdravotním a sociálním pojištění
nacvičuje chování v situacích obecného ohrožení
učí se aktivně požádat o pomoc při ohrožení
chápe následky nevhodného chování v případě obecného
ohrožení

situace hromadného ohrožení

volný čas

peníze a domácnost

Péče o občana
profesní orientace

rozlišuje vhodné a nevhodné volnočasové aktivity
chápe důsledky nevhodného využívání volného času
uvědomuje si nebezpečí alkoholu a jiných drog

chápe souvislost vzdělání a profesního uplatnění
učí se chápat mzdu jako odměnu za práci
získává představu o pracovním uplatnění, rekvalifikaci
seznamuje se s pracovním úřadem, finanční podporou v
nezaměstnanosti
získává představu o penězích a hospodaření
v domácnosti
dovede se orientovat v jednotlivých obchodech, rozlišuje
ceny výrobků a jejich kvalitu
v praxi si ověří, jak nakupovat určité zboží
ví, jak požádat o pomoc při nakupování
seznamuje se s různými druhy služeb (holičství,
kadeřnictví, opravy obuvi, oděvů, čistírna)
učí se, kam se obrátit v případě oprav v domácnosti
(elektrikář, instalatér, opravy plynových spotřebičů…)

Evropská unie

dokáže rozpoznat vlajku a hymnu EU
seznamuje se s postavením ČR v rámci EU a právech
občanů ČR v rámci EU

Učivo ŠVP
lidská práva

žák dle svých možností

uvědomuje si základní lidská práva a rozlišuje práva
dítěte a jeho ochranu v právním systému
dokáže rozpoznávat znaky šikany, týrání, diskriminace,
zneužívání
ujasňuje si důsledky porušování právních ustanovení
učí se rozeznávat protiprávní jednání a chápat jeho
dopady

Výstup ŠVP

Tv – bezpečné
chování při kolektivních akcích

Pv – sebeobsluha
hygiena, pořádek
v domácnosti

Pv – péče o nenáročné rostliny

Pv – práce v
domácnosti

Pv – zásady hygieny a bezpečnosti
při práci
OSV – profesní
orientace
P – manipulace s
penězi

Př – orientace na
mapě

Řv – trénink
chování
v ohrožujících
situacích

MPV, PT
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získává představu o nebezpečí rasismu a vandalismu

toleruje názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

uvědomuje si funkce a strukturu rodiny,
pochopí odpovědnost rodičů za výchovu dětí,
rozlišuje postavení a role všech členů rodiny

poznává základní práva a povinnosti občanů

uvědomuje si rizika spojená s porušováním právních
norem a chápe důsledky takového jednání

zná základní symboly našeho státu a jeho hlavní
představitele

vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu

tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve
společnosti

mít základní informace o otázkách rodinného života a
rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků

být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů

uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání

znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
v různých situacích
rozliší vhodné a nevhodné chování, dokáže rozpoznat
porušování společenských norem

uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace
v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného
chování

umí navázat vztahy přátelství
zná hodnoty vztahů mezi lidmi
dovede se chovat ohleduplně ke starým, nemocným a
postiženým spoluobčanům

respektuje pravidla společného soužití
zná svá základní práva a povinnosti v rodině i ve škole, ve
společnosti

respektovat pravidla společenského soužití

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

seznamuje se s osobnostmi Václava Havla, T.G.Masaryka
objasní si vznik samostatné České republiky a její vstup
do Evropské Unie

žák dle svých možností

vědět o význačných osobnostech našich dějin

Výstup ŠVP

získá představu o významných historických událostech
v naší zemi
rozumí pojmům válka a mír

žák by měl

mít představu o významných historických událostech
v naší zemi

Výstup RVP

Vlastivěda 10. ročník ZŠS

právní základy státu

Poznatky o společnosti
lidská práva

rodina

Člověk ve společnosti
mezilidské vztahy

vznik České republiky
vstup ČR do EU

Historie našeho národa
II. světová válka

Učivo ŠVP

Pv – pořádek, hygiena a
bezpečnost v domácnosti

Čt – četba novin,
časopisů

OSV – práva a povinnosti
občana

Pv – práce v domácnosti

OSV – mezilidské vztahy

ZI – vyhledávání
informací na internetu

Čt – četba vhodné
literatury

MPV, PT
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situace hromadného
ohrožení

peníze a domácnost

ujasní si význam péče o potřebné občany

získává představu o službách v sociální a zdravotní sféře a
pomáhajících organizacích
v případě potřeby služeb využívá

rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
chápe důsledky nevhodného využívání volného času
uvědomuje si nebezpečí alkoholu a jiných drog

osvojuje si nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob
za mimořádných situací
uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů
v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých
látek)

rozebírá v rozhovoru důsledky špatného a dobrého
hospodaření v domácnosti
dovede se orientovat v jednotlivých obchodech, rozlišuje
ceny výrobků a jejich kvalitu
zkouší si, jak nakupovat určité zboží, dokáže požádat o
pomoc
získává představu o různých druzích služeb pro domácnost
a o možnostech jejich využití

vědět o možnostech sociální péče sociální péče o potřebné
občany

využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících
organizací

rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy

mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně
osob za mimořádnýh událostí

volný čas

Péče o občana
zdravotní a sociální péče

Evropská unie

Učivo ŠVP

zkouší vyřizovat své osobních záležitosti a v případě
potřeby umí požádat o radu

žák dle svých možností

dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby
požádat o radu

Výstup ŠVP
získává představu o právech občanů ČR v rámci EU

žák by měl

být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU

Výstup RVP

Vlastivěda 10. ročník ZŠS

Tv – smluvené signály,
pohyby, gesta
P – manipulace s penězi
Pv – údržba domácnosti
Řv – umět požádat o
pomoc
Pv – montážní a
demontážní práce

Tv – význam pohybu pro
zdraví

Pv – ruční práce

Pv – drobné úklidové
práce

Řv – žádost o pomoc

Čt – vyhledávání
informací v tisku, na
internetu

MPV, PT

5.6

Člověk a příroda

5.6.1 Přírodověda

PŘÍRODOVĚDA – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:

Vyučuje se v 7., 8., 9. a 10. ročníku tři hodiny týdně jako samostatný předmět.
Zahrnuje základní poznatky z přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky. Přírodověda je součástí
vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, počítačovou učebnu i učebnu
s interaktivní tabulí. Sledování a pozorování lze provádět ve všech prostorách školy a v jejím
blízkém okolí. Rovněž je možnost využít i fyzikální, chemické, zeměpisné a přírodopisné
pomůcky.
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 získávání základních poznatků z oblasti přírodovědy
přispívá k lepšímu pochopení života kolem nás
rozšiřuje a zkvalitňuje komunikativní dovednosti a možnosti žáka
seznamuje žáky s přírodními jevy a jejich příčinami
učí podílet se svým chováním na ochraně životního prostředí
propojuje získané dovednosti a vědomosti s běžným životem
vede k poznání praktických zkušeností s různými látkami a materiály
utváří pozitivní vztah k živé a neživé přírodě
formuje základní vědomosti o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru
přispívá k upevňování zásad zdravého životního stylu
navozuje správné jednání v krizových situacích
vede k vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a
přírodou

Formy a metody práce:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pokusů, přírodnin, pracovních listů, učebnic, odborné
literatury, výukových programů)
přírodovědné vycházky
krátkodobé projekty
interaktivní tabule
návštěvy muzeí, školní výlety, exkurze
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Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

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

OSV – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti a
zapamatování, řešení problémů, hledání pomoci při potížích, komunikace v různých
situacích
MDV – kritický přístup k informacím, ověřování informací
Kompetence:

V předmětu přírodověda budou rozvíjeny klíčové kompetence
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:

strategiemi,

které

Kompetence k učení
• využívat informace z různých zdrojů, používat učebnice, učební materiály a pomůcky
• 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
• používat termíny, znaky, symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
• uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích
• vzbuzovat zájem o nové poznatky, zkušenosti
• orientovat se za pomocí smyslů v dané lokalitě
• rozlišit symboly a znaky užívané na chemických prostředcích
Kompetence k řešení problémů
• přiměřeně ke svým možnostem překonávat problémy, získávat sebedůvěru
• vnímat problémové situace a řešit je pomocí naučených stereotypů a vlastních
zkušeností
• požádat o radu a při potížích přivolat pomoc
• využívat získaných zkušeností k řešení známých a opakujících se situacích
• pomocí názorného myšlení si vytvářet stereotypy chování, které lze uplatňovat při
překonávání problémů
• uvědomovat si důsledky svého jednání
Kompetence komunikativní
• rozumět sdělení a reagovat na ně dle svých možností
• pracovat v atmosféře bezpečné a přátelské komunikace
• komunikovat s druhými přiměřeně svým možnostem, používat správnou terminologii
• dokázat vhodný způsobem vyjádřit a obhájit svůj názor
• pracovat s informacemi, využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační
prostředky
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované
skutečností a jejich interpretaci ve vlastních projevech a názorech
• chápat slovní symboly a obrázky k danému tématu
• sdělovat své zkušenosti, pojmenovat děje a jevy v přírodě
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Kompetence sociální a personální
• při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat
• pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor
druhých
• umět se chovat ve společnosti a zvládat jednoduché sociální aktivity
• navozovat a udržovat dobré mezilidské vztahy, respektovat druhé
• rozpoznat vhodné a rizikové chování a chápat jeho důsledky
• řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
• dodržovat stanovená pravidla ve výuce i mimo ni
Kompetence občanské
• nacvičovat bezproblémovou a bezkonfliktní komunikaci,
• osvojit si chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a zajištění bezpečnosti své i
druhých
• poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování
• dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla v silničním provozu,
předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a bezpečně se chovat za
mimořádných událostí
• osvojit si poznatky o zdravém životním stylu a ochraně životního prostředí
• orientovat se v nejbližším okolí, městě
• chránit přírodu v rámci svých možností
• přivolat pomoc v krizových situacích
Kompetence pracovní
• snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě
• bezpečně používat materiály, nástroje a vybavení
• utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat
vymezená pravidla
• udržovat pořádek ve svém okolí
• plnit jednoduché pracovní úkoly, postupovat podle naučeného pracovního postupu
• přijímat zhodnocení své práce
• dodržovat pravidla bezpečnosti při pokusech
• vážit si práce druhých lidí
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žák by měl

znát vybrané zástupce
živočichů

Výstup RVP

Přírodověda 7. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rozpozná vodní prostředí a pozná zástupce
živočišné říše, které najdeme u vody
získá představu o hlavních částech těla ryby
seznámí se s nejznámějšími zástupci ryb sladkovodních
a mořských

seznámí se se základní stavbou těla ptáků
rozpozná nejznámější zástupce ptáků
z praxe uvede příklady domácí drůbeže a péče o ni
uvědomí si význam chovu domácí drůbeže pro člověka
seznámí se s jednotlivými částmi hmyzího těla
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

popíše nejznámější druhy domácích zvířat
rozliší způsoby jejich chovu
uvědomí si význam chovu domácích zvířat a užitek,
který přinášejí
rozpozná jednotlivé části zvířecího těla
z praxe uvede nejznámější druhy volně žijících zvířat
na zemi, vyskytujících se v našem regionu

rozliší letní měsíce
charakterizuje znaky léta

rozliší jarní měsíce
charakterizuje znaky jara
uvede jarní práce na poli a v zahradě

rozliší zimní měsíce
popíše charakteristické znaky zimy
uvede způsoby ochrany zvířat v zimě

rozliší podzimní měsíce
rozpozná znaky podzimu, změny v přírodě
charakterizuje podzimní práce na poli a zahradě
vybere plodiny (ovoce a zeleninu) sklízené na podzim
popíše chování zvířat na podzim

Výstup ŠVP

Učivo ŠVP

příroda v létě

příroda na jaře
jarní práce na zahradě, na poli

příroda v zimě
zvířata v zimě a péče o ně

zvířata na podzim

Zvířata žijící ve vodě
ryby
ryby sladkovodní a mořské

chov včel

hmyz
hmyz užitečný a škodlivý

domácí drůbež

Zvířata žijící ve vzduchu
ptáci

volně žijící zvířata

Živočichové podle životního prostředí
Zvířata žijící na zemi
domácí zvířata

Léto

Jaro

Zima

Roční období
Podzim
sezónní práce na poli a zahradě, rostliny na podzim

Čt – práce s dětskou

Pv – vánoční kapr

EV – zemědělství a
životní prostředí,
ekologický chov
zvířat
Ps – názvy zvířat

Tv – pozorování
volně žijících zvířat
Pv – práce
s papírem, textilem
– koláž

Čt – knihy o
zvířatech

Hv – písně o
zvířatech

Vv – jarní květiny
Pv – poznávání
nářadí, jarní práce
na pozemku

Řv – dětské hry
v zimě

Řv – báseň o
podzimu
Pv – modelování
ovoce, zeleniny
Pv – sběr kaštanů a
žaludů

MPV, PT
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žák by měl

žák dle svých možností

seznamuje se s pevnými látkami
ze své zkušenosti uvede příklad pevné látky
uvědomuje si vlastnosti pevných látek
osvojuje si pojem kapalina
rozpoznává ve svém okolí látky kapalné
charakterizuje vlastnosti kapalin

rozpoznat jednotlivá
skupenství

vědět o druzích a způsobech
dopravy v regionu, na území
ČR, do zahraničí

získá představu o nejbližším potoce, řece, rybníku,
kopci, hoře, lese
pokusí se zapamatovat si některé jejich názvy
seznámí se s významnými památkami regionu a
kulturními zajímavostmi
z praxe uvede památná místa města (obce), pokusí se o
reprodukci známé pověsti
uvědomí si různé možnosti dopravy v regionu, na
území ČR, do zahraničí
rozlišuje dopravní prostředky
formou hry si ujasní zásady bezpečnosti silničního
provozu
rozpozná vybrané druhy dopravních značek

popíše prostředí školy a její okolí
rozliší území místní krajiny podle bydliště
rozpoznává hlavní znaky vesnice a města
získá představu o rozdílech mezi městem a vesnicí
ujasní si, zda bydlí ve městě či na vesnici
seznámí se s významnými budovami: kostel, městský
úřad, policie, zdravotní středisko, pošta, nádraží, škola,
lékárna, muzeum, obchodní centrum
rozpozná, k jakému účelu tyto budovy slouží
z praxe popíše cestu k významné budově
seznámí se s mapou obce, vyhledá na ní významné
body
orientuje se na mapě, obrázkovém plánku, podle
významných bodů

pozná žábu a seznámí se s jejími vývojovými stádii
chápe důsledky ochrany přírody a seznamuje s pojmem
kriticky ohrožený druh

Výstup ŠVP

vědět o přírodních
zvláštnostech a kulturních
zajímavostech svého regionu

orientovat se na mapě města
podle významných bodů

Výstup RVP

Přírodověda 7. ročník ZŠS

látky kapalné

Skupenství látek
látky pevné

doprava, dopravní výchova

přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti regionu

orientace v místní oblasti

orientace v obci

Základy orientace
orientace ve škole
orientace v místě bydliště
vesnice, město

obojživelníci
význam a ochrana živočichů

Učivo ŠVP

Čt – čtení místních
názvů
Ps – psaní místních
názvů
Tv – poznávací
vycházka
Čt – čtení regionální
literatury
OSV – rozvoj
osobnosti, cvičení
smyslového
vnímání,
pozornosti,
soustředění,
zapamatování

Řv – chování na
veřejnosti
trénink účelové
komunikace
spojený s vyřízením
osobních záležitostí
Čt – čtení z map
MDV – seznámení
se se zvukovou
informační
tabulí města Rožnov

Pv – výroba modelu
města z použitých
krabiček

encyklopedií,
vyhledávání
informací

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Přírodověda 7. ročník ZŠS

živá příroda
neživá příroda

Živá a neživá příroda
člověk a příroda

měření teploty
druhy teploměrů
bod varu, bod mrazu
koloběh vody v přírodě

uvědomuje si, proč, komu a kdy měříme teplotu
rozpoznává druhy teploměrů
rozliší bod varu a bod mrazu
seznamuje se s koloběhem vody v přírodě

poznává postavení člověka v přírodě
porovnává život lidí dříve a dnes
chápe důsledky ničení přírody
jmenuje součásti živé přírody
rozpozná prvky neživé přírody
rozlišuje na příkladech živé a neživé přírodniny

přeměny skupenství látek

rozlišuje látky podle skupenství
zjišťuje trojí skupenství vody
získává představu o podmínkách, za kterých se mění
skupenství vody
seznamuje se s pojmy (tání, tuhnutí, vypařování,
kapalnění

Učivo ŠVP
látky plynné

žák dle svých možností

získá představu o plynném skupenství
uvede příklad plynné látky
rozpoznává vlastnosti plynných látek

Výstup ŠVP

OSV – symbióza
člověka s přírodou,
vzájemná
kooperace,
provázanost,
spojitost
Vv – koláž z živých
a neživých
přírodnin
EV – vodní zdroje a
jejich

Hv – voda v písních

Pv – stavby ze
sněhu
Pv – práce
v domácnosti –
odmrazování
ledničky
Řv – sdělení
aktuálního
zdravotního stavu

Pv – vaření

MPV, PT
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žák dle svých možností

seznámí se s hospodářsky významnými druhy rostlin a
způsobem jejich pěstování
uvědomí si nutnost ochrany rostlin
učí se rozpoznat běžné léčivé a jedovaté rostliny a
trénuje I. pomoc při zasažení jedovatou rostlinou

odliší listnaté a jehličnaté stromy
rozpozná některé druhy lesních plodů, osvojí si způsob
šetrného sběru
poznává význam lesa, společenství stromů, rostlin a
hub

dozvídá se, které činnosti přírodnímu prostředí
prospívají a které škodí

vědět o významu
hospodářsky důležitých
rostlin a jejich pěstování

znát význam lesa,
společenství stromů, rostlin a
hub

vědět, které činnosti
přírodnímu prostředí
pomáhají a které ho
poškozují

rozliší letní měsíce
popíše znaky léta

rozliší jarní měsíce
charakterizuje znaky jara
uvede jarní práce na poli a v zahradě

rozliší zimní měsíce
popíše charakteristické znaky zimy
uvede způsoby ochrany zvířat v zimě

rozliší podzimní měsíce
rozpozná znaky podzimu, změny v přírodě
charakterizuje podzimní práce na poli a zahradě
vybere plodiny (ovoce a zeleninu) sklízené na podzim
popíše chování zvířat na podzim

Výstup ŠVP

seznámí se s jednotlivými druhy rostlin a z praxe uvede
příklad stromu, keře, byliny
ujasní si pojmy kořen, stonek, list, květ, semeno, plod

žák by měl

znát vybrané zástupce rostlin

Výstup RVP

Přírodověda 8. ročník ZŠS

Les

Rostliny

Léto

Jaro

ochrana přírody, chování v přírodě

význam lesa

stromy listnaté a jehličnaté
lesní plody

hospodářsky důležité rostliny – příklady z praxe,
význam rostlin
ochrana rostlin
léčivé a jedovaté rostliny

stavba těla rostlin

strom, keř, bylina – příklady z praxe

příroda v létě

jarní práce na zahradě, na poli

příroda na jaře

zvířata v zimě a péče o ně

příroda v zimě

zvířata na podzim

EV – ekosystém
lesa a jeho ochrana

Pv – strom a roční
období

Řv – jednání
v ohrožujících
situacích

EV – základní
podmínky života
rostlin a jejich
význam

Pv – práce
s papírem

Vv – kresba

Vv – jarní květiny
Pv – poznávání
nářadí, jarní práce
na pozemku

Řv – dětské hry
v zimě

Řv – báseň o
podzimu
Pv – modelování
ovoce, zeleniny
Pv – sběr kaštanů a
žaludů

Roční období
Podzim
sezónní práce na poli a zahradě, rostliny na podzim

Zima

MPV, PT

Učivo ŠVP

205
vyhledává na mapě základní pohoří, nížiny a řeky Čech
a Moravy
ukazuje státní hranice mezi naší republikou a našimi
sousedy
najde na mapě zeměpisnou polohu našeho státu
v Evropě
získá představu o nejbližších státech EU a jejich
zeměpisné poloze

rozezná běžné zdroje tepla ve svém okolí
poznává význam slunce pro život
dozvídá se o význam ohně pro lidstvo
posuzuje podmínky vzniku ohně
rozlišuje oheň a požár
trénuje chování v případě požáru
uvede z praxe příklad paliva a jeho využití
seznamuje se s třením, jako zdrojem tepla
z praxe popíše zdroje tepla v lidských obydlích
získává představu o dobrých a špatných vodičích tepla

rozeznat zdroje tepla

poznává význam jednotlivých barev na mapě
rozlišuje vodstvo, horstvo a nížiny
seznámí se s nejdůležitějšími mapovými značkami
získá představu o hlavních světových stranách
vyhledává souvislost mezi světovými stranami a
přírodními jevy (mech, mraveniště, slunce..)

najít na mapě zeměpisnou
polohu České republiky a její
sousední státy, vědět co jsou
státní hranice

orientovat se na mapě podle
barev, rozlišit vodstvo,
horstvo, nížiny

poznat naše nejběžnější jedlé
a jedovaté houby

chrání přírodu na úrovni jedince a jeho schopností
uvede příklad činnosti, kterou člověk přírodu chrání a
kterou ji poškozuje
třídí odpad
seznámí se s nejznámějšími jedlými a jedovatými
houbami
nacvičuje způsob první pomoci při otravě houbami

žák dle svých možností

vědět, jak chránit přírodu na
úrovni jedince

Výstup ŠVP
při poznávání přírody dodržuje chování v přírodě

žák by měl

dodržovat základní pravidla
bezpečného chování při
poznávání přírody

Výstup RVP

Přírodověda 8. ročník ZŠS

orientace na mapě podle barev
mapové značky
světové strany
určování světových stran v přírodě

Teplo

zdroje tepla v lidských obydlích
tepelné vodiče a izolanty

paliva - dřevo, uhlí, ropa, zemní plyn

zdroje tepla
slunce
oheň

nejbližší státy EU

sousední státy, hranice

Česká republika
přírodní podmínky

Mapa

otrava houbami, první pomoc

houby jedlé a jedovaté

ochrana přírody
třídění odpadu ve škole, zapojení rodiny

bezpečné chování v přírodě

Učivo ŠVP

Vv – kresba uhlem

MDV – sledování
zpráv televize,
rozhlas, tisk,
internet

Čt – čtení z map
MDV – seznámení
se se zvukovou
informační tabulí
města Rožnov
Čt – čtení místních
názvů
Ps – psaní místních
názvů
Tv – poznávací
vycházka
Čt – čtení regionální
literatury
ZI – pokus o
vyhledávání spojů
na internetu
Vv – oblíbený
dopr.prostř.
Tv – návštěva
dopravního hřiště

Pv – modelování
hub z plastelíny,
keramiky

Tv – vycházka
spojená s určováním
lesních plodů a hub

MPV, PT
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při pokusu si odvodí přítomnost kyslíku ve vzduchu
uvědomí si nezbytnost kyslíku pro život člověka, zvířat
i rostlin
ujasní si pojmy vánek, vítr, vichřice, tajfun

na vycházkách se seznamuje s příklady znečišťování
ovzduší v nejbližším – teplárny, auta
získává představu o tom, co je to smog
rozpozná souvislost ekologické katastrofy jako
důsledku činnosti člověka
osvojuje si základy bezpečného chování při
ekologických haváriích

vědět o znečišťování vody a
vzduchu ve svém nejbližším
okolí – továrny, auta

rozlišovat druhy vody –
pitná, užitková, odpadn

vědět o kyslíku jako složce
vzduchu a jeho nezbytnosti
pro život člověka, zvířat i
rostlin

seznámí se s významem vody pro přírodu a člověka
nakreslí si koloběh vody v přírodě
rozpoznává různé skupenství vody
při pokusu měří vodu teploměrem
rozliší pitnou, užitkovou a odpadní vodou

žák dle svých možností

znát zásady bezpečnosti při
práci s elektrickými přístroji

Výstup ŠVP
třídí zdroje elektrického proudu na bezpečné a
nebezpečné
získává představu o výrobě elektrické energie
seznamuje se s důsledky radioaktivního záření na
životní prostředí a způsobem ochrany před
radioaktivním zářením
seznamuje se s využitím elektrospotřebičů ve škole
uvede příklady využití elektrické energie v domácnosti
zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji

žák by měl

být informován o zdrojích
elektrického proudu

Výstup RVP

Přírodověda 8. ročník ZŠS
Učivo ŠVP

Vzduch

Voda

ekologické havárie

čistota ovzduší

proudění vzduchu

složení vzduchu, kyslík
význam vzduchu pro život

význam vody pro život
koloběh vody v přírodě
skupenství vody
měření teploty vody
druhy vody

pravidla bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji

elektrické spotřebiče

Zdroje proudu, elektrické spotřebiče
monočlánky, baterie, akumulátory, zásuvky
elektrická energie
druhy elektráren -tepelné, vodní, větrné, jaderné,
sluneční kolektory, alternativní zdroje
radioaktivní záření

EV – ochrana,
lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Tv – správné
dýchání

MDV – vyhledávání
informací v televizi,
rozhlase, tisku,
internetu

EV – využívání
přírodních zdrojů
energie
Pv – zacházení s el.
spotřebiči, provoz,
údržba

MPV, PT
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žák by měl

znát jednotlivé části lidského
těla a umět je pojmenovat,
vědět o základních životních
funkcích

Výstup RVP

Přírodověda 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

příroda v létě

jarní práce na zahradě, na poli

příroda na jaře

zvířata v zimě a péče o ně

I. pomoc

osobní hygiena
nemoci a prevence

sexuální výchova

dodržuje hlavní zásady osobní a intimní hygieny
z praxe popíše běžné druhy nemocí a uvede příklady
jejich prevence a léčby

seznamuje se se znaky puberty, změnami a odlišnostmi
ve stavbě těla dívek a chlapců
získává představu o jednotlivých vývojových etapách
v životě člověka

smysly

vnitřní orgány

svalstvo

Lidské tělo
části lidského těla
stavba těla-kostra

Léto

Jaro

příroda v zimě

zvířata na podzim

Řv- popis
zdravotního stavu

MV – obsluha
mobilního telefonu

Tv – smyslové hry

OSV – sebepoznání
a sebepojetí
Tv – pojmenování
částí těla

Vv – jarní květiny
Pv – poznávání
nářadí, jarní
práce na
pozemku

Řv – báseň o
podzimu
Pv – modelování
ovoce, zeleniny
Pv – sběr kaštanů a
žaludů
Řv – dětské hry
v zimě

Roční období
Podzim
sezónní práce na poli a zahradě, rostliny na podzim

Zima

MPV, PT

Učivo ŠVP

procvičuje první pomoc
nacvičuje si telefonní čísla tísňového volání

dokáže rozpoznat jednotlivé části lidského těla
seznámí se s hlavními částmi kostry a uvědomí si její
důležitost pro tělo
získá představu o tom, co je to svalstvo a pozná jeho
význam
seznámí se s důležitými vnitřními orgány a jejich
funkcemi
uvědomuje si význam lidských smyslů pro život

rozliší letní měsíce
dovede charakterizovat znaky léta

rozliší jarní měsíce
dovede charakterizovat znaky jara
uvede jarní práce na poli a v zahradě

rozliší zimní měsíce
dovede popsat charakteristické znaky zimy
popíše způsoby ochrany zvířat v zimě

rozliší podzimní měsíce
dokáže rozpoznat znaky podzimu, změny v přírodě
charakterizuje podzimní práce na poli a zahradě
dovede vybrat plodiny (ovoce a zeleninu) sklízené na
podzim
popíše chování zvířat na podzim

Výstup ŠVP

208

žák by měl

žák dle svých možností

rozumí pojmům chráněné území a svým chováním
přispívá k jejich ochraně
řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu ve volné
přírodě

uvědomuje si nutnost kázně a dodržování pokynů
v případě obecného ohrožení

na pokusech si demonstruje, zda je těleso v klidu, či v
pohybu vůči jinému tělesu
seznamuje se s pohybem rovnoměrným, zrychleným,
zpomaleným
získá představu o funkci přístroje měřícího rychlost
dopravního prostředku

adekvátně jednat při nebezpečí
živelné pohromy a ohrožení
života

poznat, zda je těleso v klidu či
pohybu vůči jinému tělesu

rozlišuje některé druhy dopravy v Praze
seznamuje spolužáky se zkušenostmi z vlastního
cestování

vyhledává město Praha na mapě ČR, ujasňuje si význam
hlavního města jako sídlo prezidenta, vlády
seznamuje se s nejvýznamnějšími pražskými památkami

vyhledává na mapě základní pohoří, nížiny a řeky Čech
získává představu o nejdůležitějších městech v Čechách,
seznamuje se s významnými památkami, průmyslem

vyhledává na mapě vodstvo, horstvo Moravy
seznamuje se s nejdůležitějšími městy na Moravě, jejich
památkami a průmyslem
vyhledá si svoje místo bydliště

Výstup ŠVP

uplatňovat v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu
ve volné přírodě

vyhledat na mapě České
republiky kraj (region) podle
bydliště nebo místa školy

Výstup RVP

Přírodověda 9. ročník ZŠS

tachometr
bezpečnost v dopravě

pohyb a rychlost

Pohyb a klid těles
pohyb a klid

situace hromadného ohrožení

chování v přírodě

Ochrana přírody
chráněná území ČR

doprava
malý cestovatel

památky

Hlavní město České republiky
Praha

Čechy

Regiony České republiky
Morava

Učivo ŠVP

Tv – cvičení na
zlepšení úrovně
pohybových
dovedností
Tv – dopravní
výchova
MDV – sledování
zpráv v rozhlase,
televizi, internetu,
tisku

Tv – pořadová
cvičení, porozumění
jednoduchým
pokynům

Vv – můj zážitek
z cest
Řv – vyprávění
zážitků z cest

MV – multikulturní
společnost,
tolerance k
odlišnostem
Čt – vlastní jména
Ps – psaní názvů
Ps – zeměpisné
názvy
Čt – názvy měst,
památek
Čt – knihy o Praze

OSV – osobnostní
rozvoj- cvičení pro
rozvoj pozornosti,
soustředění,
zapamatování
Tv – vycházka

MPV, PT
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žák by měl

získat základní vědomosti o
léčivech a návykových látkách

Výstup RVP

Přírodověda 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

vyhledává vhodné zdroje bílkovin pro člověka
získá představu o tucích rostlinných a živočišných
ujasní si důležitost sacharidů ve stravě
vyhledává zdroje sacharidů
pochopí důsledky nepřiměřené konzumace sladkostí
seznamuje se s nejdůležitějšími vitamíny
rozpoznává souvislost mezi vitamíny a zdravím člověka
uvede zdroje vitamínů

chápe léky jako látky důležité k léčení nemocí
uvědomuje si nutnost dodržovat správné dávkování,
uchovávání a likvidaci léků
na praktických rozliší některé druhy léků a v rozhovoru
popíše, k čemu a jak se používají
seznamuje se s důsledky užívání drog
uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog, alkoholu
učí se vhodným způsobem odmítnout návykovou látku

na příkladech uvede, kdy se,koná práce
porovnává výkon na jednoduchých příkladech z praxe
vysvětluje si na příkladech význam strojů pro usnadnění
práce lidí a úsporu jejich času
ve školní kuchyňce nebo dílně vyhledá páky, ukáže si
jejich využití
uvádí příklady využití kola v dopravě, sportu, při práci
na stavbě si pozoruje jeřáb nebo vrátek
ukáže si využití nakloněné roviny na příkladech ze svého
okolí - schody, nájezdy pro vozíčky, rampy apod.
v pracovním vyučování využívá šroubové spoje, ukáže si
funkci mlýnku na maso

Výstup ŠVP

vitamíny

Organické látky
bílkoviny
tuky
sacharidy

drogy - trvalé poškození zdraví, smrt, společenské,
finanční a rodinné problémy

Léčiva a návykové látky
léky

šrouby

kolo na hřídeli
kladka
nakloněná rovina

páka

Práce a výkon
práce
výkon
jednoduché stroje

Učivo ŠVP

Pv – sestavení
zdravého jídelníčku
Tv – význam
pohybu pro zdraví

Čt – čtení etiket
P – odhad ceny
léku, orientace v
penězích

Čt – dětská
encyklopedie
(kosmonautika)

Tv – dopravní
výchova

Pv - střříhání
Pv – pracovní
nářadí a činnosti
s využitím jed.
strojů

MPV, PT
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rozeznat zdroje zvuku

rozpozná různé druhy zvuků
určuje zdroje zvuků
v pokusech porovná, kterými látkami se zvuk šíří lépe a
hůře
poslouchá a rozlišuje tóny hudebních nástrojů
pojmenovává hudební nástroje
rozpozná ozvěnu, pokusí se ji vyvolat

získává představu o velikosti světa, učí se orientovat na
mapě světa
seznamuje se s názvy světadílů
snaží se osvojit si některé názvy oceánů

rozliší letní měsíce
dovede charakterizovat znaky léta
charakterizuje podzimní práce na poli a zahradě

rozliší jarní měsíce
dovede charakterizovat znaky jara
uvede jarní práce na poli a v zahradě

rozliší zimní měsíce
dovede popsat charakteristické znaky zimy
popíše způsoby ochrany zvířat v zimě

seznámí se se způsoby péče o rostliny a zvířata během
roku

žák dle svých možností

vědět o způsobu péče o rostliny
a zvířata během roku

Výstup ŠVP

získává základní vědomosti o dění v přírodě během
ročních období
rozliší podzimní měsíce
dokáže rozpoznat znaky podzimu, změny v přírodě
charakterizuje podzimní práce na poli a zahradě
dovede vybrat plodiny (ovoce a zeleninu) sklízené na
podzim
popíše chování zvířat na podzim

žák by měl

získat základní vědomosti o
dění v přírodě během ročních
období

Výstup RVP

Přírodověda 10. ročník ZŠS

jarní práce na zahradě, na poli

příroda v létě

jarní práce na zahradě, na poli

příroda na jaře

zvířata v zimě a péče o ně

příroda v zimě

Zvuk

ozvěna

vlastnosti zvuku
tóny
hudební nástroje

zdroje zvuku

světadíly
oceány

Světadíly, oceány
orientace na mapě světa

Léto

Jaro

Zima

zvířata na podzim

Podzim
sezónní práce na poli a zahradě, rostliny na podzim

Učivo ŠVP

Hv – Orffovy
nástroje
Hv – poslech CD
zvuky přírody a
zvuky kolem nás
EV – hluk a životní
prostředí

Čt – dobrodružná
literatura o
objevování světa
EV – ekosystém
moře

Vv – jarní květiny
Pv – poznávání
nářadí jarní práce na
pozemku

Řv – dětské hry
v zimě

Řv – báseň o
podzimu
Pv – modelování
ovoce, zeleniny
Pv – sběr kaštanů a
žaludů

MPV, PT
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rozpoznává světelné zdroje
při pokusech ověřuje, jak světlo prochází různým
prostředím
rozumí pojmům světlo a stín
poznává využití zrcadel v praxi
vyzkouší si obsluhu a údržbu některých optických
přístrojů a pomůcek
učí se dodržovat zásady světelné hygieny a předcházet
očním vadám

seznámí se s pojmy vesmír, planeta, hvězda
vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
rozpoznává souvislosti střídání dne a noci s otáčením
Země kolem své osy
ujasňuje si spojitost mezi oběhem Země kolem Slunce a
střídáním čtyř ročních období
rozlišuje rok, měsíc, týden, den

při pokusech se seznamuje se s vlastnostmi látek
rozliší látky rozpustné a nerozpustné
připraví směs pevnou, kapalnou
seznámí se se vzduchem jako plynnou směsí
připraví a porovnává nasycený a nenasycený roztok
vyzkouší si vliv teploty a míchání na rychlost
rozpouštění pevné látky
seznamuje se s nebezpečnými látkami a přípravky

poznává etikety na běžných chemikáliích používaných
v domácnosti
rozpoznává některé chemické látky podle etikety
dodržuje zásady bezpečné práce s chemickými přípravky
ujasní si, co je to hořlavina
osvojuje si pojmy výbušnina, hořlavina, jed, žíravina
osvojuje si zásady bezpečné práce s chemickými látkami
v domácnosti

být seznámen s pohyby planety
Země a jeho důsledky –
střídání dne a noci, ročních
období

rozlišit základní vlastnosti
látek – rozpustné, nerozpustné

poznat, podle etikety,
chemické výrobky používané
v domácnosti a bezpečně
s nimi pracovat

žák dle svých možností

rozpoznat zdroje světla

Výstup ŠVP

seznamuje se s dopadem nadměrného hluku na lidský
organismus a životní prostředí

žák by měl

vědět o vlivu nadměrného
hluku na životní prostředí a
zdraví člověka

Výstup RVP

Přírodověda 10. ročník ZŠS

zdroje světla – přírodní, umělé
vlastnosti světla, průchod světla různým prostředím čiré, průhledné, neprůhledné, průsvitné
světlo a stín
zrcadla
optické přístroje - brýle, fotoaparát, lupa, mikroskop,
dalekohled

nebezpečné látky
hořlaviny, jedy, žíraviny, výbušniny
bezpečné zacházení s chemikáliemi

značení chemických látek na obalech

úklidové prostředky pro domácnost

roztoky

směsi

Látky a směsi
vlastnosti látek - hustota a rozpustnost

orientace v čase

pohyb Země kolem Slunce

Pohyby Země
Země jako vesmírné těleso
Slunce jako vesmírné těleso
pohyb Země kolem své osy

Světlo

hluk

Učivo ŠVP

Čt – čtení návodů
k použití a etiket
Pv – práce v
domácnosti
Řv – přivolání
pomoci
Pv – práce na
pozemku
Čt – čtení názvů a
návodů

Pv – práce
v kuchyni

EV – základní
podmínky života na
Zemi

Pv – zacházení
s optickými
přístroji v
domácnosti
Ps – hygienické
zásady při psaní

Čt – dětská
encyklopedie

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Přírodověda 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

z praxe uvede příklady plastů a jejich využití
pochopí nutnost ekologické likvidace plastů
prokáže aktivní dovednosti při třídění odpadů ve škole i
doma

připraví sádru, vysvětlí si použití v praxi
z praxe popíše využití malty
uvědomí si využití cementu ve stavebnictví
ze svého okolí uvede příklad využití betonu

Výstup ŠVP

Plasty

příklady plastů, využití
likvidace plastů, třídění odpadů ve škole i doma

Pv – drobné opravy
v domácnosti
Vv – koláž
z plastových
materiálů (vršky,
lahve)
EV – třídění odpadů

Vv, Pv – odlitky ze
sádry

Stavební pojiva
sádra
malta

cement

MPV, PT

Učivo ŠVP

5.7

Umění a kultura

5.7.1 Hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročníku jako samostatný předmět 2 hodiny 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 tří oblastí, které se navzájem prolínají
• vokální a instrumentální činnost
• poslechová činnost
• hudebně pohybová činnost.
Vzdělávání v předmětu hudební výchova směřuje k:

-

směřuje k nácviku čistého a výrazného zpěvu lidové i umělé dětské písně v hlasovém
rozsahu přiměřenému věku
směřuje k nácviku správného dýchání a tvoření tónů
rozvíjí hudební sluch a paměť na melodii i slova
rozvíjí schopnost rozlišovat a udržet rytmus
rozvíjí hudebnost zařazováním poslechu lidových a dětských písní
probouzí zájem 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
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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
• uplatňovat získané dovednosti v ostatních oblastech
Kompetence k řešení problémů
• rozlišovat zvuky živé a neživé přírody
• odlišit tóny podle výšky, síly a délky
Kompetence komunikativní
• rytmizovat a melodizovat jednoduché texty
• naslouchat pokynům, porozumět obsahu sdělenému
• rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenovávání některých
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
• učit se 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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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 1. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

intonační cvičení

dětská říkadla

procvičuje zřetelnou výslovnost
rytmizuje říkadla
zkouší vytleskat rytmus podle vzoru

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

dbá na správné dýchání
dbá na správné držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení

tleská při tanci
bubnuje při pochodu

dětské písně a říkadla

poslouchá říkadla a písně v podání dětských sborů

hudebně pohybové hry

Hudebně pohybové činnosti

vánoční hudba, koledy

hudební nástroje

seznamuje se se zvukem bubínku, dřívek, trianglu,
flétny, kytary
pozná vánoční koledu

Poslechové činnosti

nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo

učí se používat dětské hudební nástroje popř. další
dostupné předměty (vařečky, misky, pokličky)
k rytmickým cvičením a rytmickému doprovodu

rytmická cvičení

zpěv jednohlasu

Vokální a instrumentální činnosti

zkouší jednoduchá intonační cvičení

žák dle svých možností

učí se zpívat vybrané písně

Výstup ŠVP

Tv – pochod

Vu – písně a
říkadla- roční
období
P – rozpočitadla

Čt – rozvoj řeči

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 2. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

intonační cvičení

lidové písně

dětská říkadla

nacvičuje jednoduché písně v rozsahu kvinty

procvičuje zřetelnou výslovnost
rytmizuje říkadla
zkouší vytleskat rytmus podle vzoru

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

dbá na správné dýchání
dbá na správné držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení

dětské písně a říkadla

poslouchá říkadla a písně v podání dětských sborů

tleská při tanci
bubnuje při pochodu
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze,
pochod, jednoduché taneční hry)

vánoční hudba, koledy

pozná vánoční koledu

hudebně pohybové hry, dětská říkadla a popěvky

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební nástroje
hudba různého charakteru (pochodová, taneční,
ukolébavka)

pozná kytaru, flétnu, dřívka, triangl, bubínek
seznamuje se s hudbou různého charakteru

Poslechové cvičení

nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo

používá dětské hudební nástroje popřípadě další
dostupné předměty (vařečky, misky, pokličky)
k rytmickým cvičením a rytmickému doprovodu

rytmická cvičení

zpěv jednohlasu

Vokální a instrumentální činnosti

zkouší jednoduchá intonační cvičení

žák dle svých možností

naučí se zpívat vybrané písně

Výstup ŠVP

Tv – pochod

Vv – ilustrace
říkadel a dětských
písní
Vu – písně a
říkadla- zvířata
P – rozpočitadla

Čt – rozvoj řeči

MPV

217

žák by měl

reagovat pohybem na hudbu

soustředí se na poslech jednoduché krátké známé písně
nebo skladby
pozná a pojmenuje kytaru, flétnu, dřívka, triangl,
bubínek
seznamuje se s hudebními styly
pozná vánoční koledu

soustředit se na poslech
jednoduché krátké známé písně
či skladby

zkouší taneční kroky u jednoduchých dětských tanečků

provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze,
jednoduché taneční hry, pochod)
nacvičuje pohyb podle tempových a rytmických změn

poslouchá říkadla a písně v podání dětských sborů

dbá na správné dýchání
dbá na správné držení těla
snaží se o zřetelnou výslovnost

vnímá, rozlišuje a napodobuje zvuky hudební i
nehudební (zvonek, hlasy zvířat, zvuky z běžného života)
rozlišuje sílu zvuku

vnímat, rozlišovat a
napodobovat různé hudební a
nehudební zvuky

naučit se správně hospodařit
s dechem a snažit se
srozumitelně vyslovovat

používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a
rytmickému doprovodu

tempo písní, změny tempa (zrychlování, zpomalování)
změny rytmu
spojení tělesných cvičení s hudebním doprovodem
jednoduchý dětský taneček

hudebně pohybové hry s říkadly a popěvky

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka….)
vánoční hudba, koledy
dětské písně a říkadla

hudební nástroje

Poslechové činnosti
poslech

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

síla zvuku

hudební a nehudební zvuky, zvuky živé a neživé

nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo

rytmická cvičení
síla zvuku

lidové písně

nacvičuje jednoduché písně v rozsahu kvinty

učí se zpívat jednoduché písně s doprovodem hudebního
nástroje zaměřené k ročnímu období a svátkům
zkouší vytleskat rytmus podle vzoru

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

užívat při hudebních aktivitách
různé hudební nástroje
přiměřeně svým schopnostem a
dovednostem

zpívat jednoduché melodie či
písně přiměřené jeho
hlasovému rozsahu a
individuálním schopnostem

Výstup RVP

Hudební výchova 3. ročník ZŠS

Tv – pochod, taneční
kroky

M– rozpočitadla
Vu – písně a říkadlapříroda

Čt – správná
artikulace

Vu - písně a říkadlapříroda

Vv – ilustrace
říkadel a dětských
písní

Čt – rozvoj řeči

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 4. ročník ZŠS

žák dle svých možností

hudebně pohybové hry s dětskými říkadly
tempo písní, změny tempa
pohyb podle rytmických doprovodů
jednoduché tance (mazurka, krajové tance…)

snaží se propojit vlastní pohyb s hudbou
procvičuje taneční kroky

prolínají do vokální a poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební styly (dětský muzikál…)

nacvičuje pohyb podle tempových změn

poslouchá krátké skladby určené pro děti, postihuje
výrazové změny
seznamuje se s hudebními styly

hudební nástroje
říkadla a jednoduché písně v provedení
dětských sborů
hudební výrazové prostředky ve skladbách pro děti

Poslechové činnosti

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

učí se správně hospodařit s dechem
provádí hlasová a dechová cvičení

pozná a pojmenuje klávesy, trubku, činely, housle
poslouchá říkadla a jednoduché písně

dětské říkadla
rytmická cvičení
nástroje Orffova instrumentáře
hra na tělo
výška a síla tónu

zpěv jednohlasu
intonační cvičení
zvuky živé a neživé přírody
lidové písně, písně umělé, zaměřené k ročním dobám,
svátkům

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP

rytmizuje říkadla
vytleská rytmus podle vzoru
používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a
rytmickému doprovodu
odliší tóny podle výšky a síly

rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvný a zpěvný
nacvičuje dětské písně

zvládne jednoduchá intonační cvičení

Výstup ŠVP

Tv – pochod,
taneční kroky

Vv – ilustrace

Čt – vypravování

Vu – lidové zvyky a
tradice

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 5. ročník ZŠS

lidové písně, písně umělé, koledy
rytmická cvičení
hra na tělo
nástroje Orffova instrumentáře
výška, síla, barva a délka tónu

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

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

učí se správně hospodařit s dechem - frázování
provádí hlasová a dechová cvičení

učí se pochodové kroky
zkouší pohybem vyjádřit náladu
seznámí se s relaxační hudbou

dětské pohádkové písně

poslouchá písně z večerníčků a pohádek

pochod podle hudebního doprovodu
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
relaxační techniky, muzikoterapie

prolínají do vokální, poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

hudební nástroje
dětské hudební skladby různého charakteru

poslechem rozezná některé hudební nástroje
seznámí se s vybranými hudebními skladbami

Poslechové činnosti

intonační cvičení

zvládne jednoduchá intonační cvičení
rozlišuje krátké a dlouhé tóny

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
zpěv jednohlasu

žák dle svých možností

učí se zpívat vybrané písně

Výstup ŠVP

Tv – taneční kroky

Čt – rozvoj slovní
zásoby

Vv – ilustrace

Vu – zvyky, tradice,
svátky, roční doby

MPV
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soustředí se na poslech jednoduchých skladeb
seznámí se s vybranými melodiemi a skladbami určené
dětem
rozezná mužské a ženské zpěvní hlasy
zná státní hymnu

sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a
dovede některé pojmenovat
pozná vybrané hudební nástroje a používá je
k rytmickým cvičením a rytmickému doprovodu
učí se vyťukat jednoduchý i složitější rytmus
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý
nacvičuje jednoduché doprovody

při pohybových činnostech propojuje vlastní pohyb
s hudbou, zkouší vyjádřit pohybem pocity při vnímání
hudby
ovládá jednoduché taneční kroky
nacvičuje polkový a valčíkový krok
vnímá melodii, uklidňující rytmus

poznat vybrané rytmické
hudební nástroje a užívat je při
hudebních aktivitách

propojit vlastní pohyb
s hudbou, ovládnout
jednoduché taneční kroky

rozliší hudební a nehudební zvuk
rozezná tón, zvuk, hlas mluvený a zpěv
odliší tóny podle délky a výšky

soustředit se na poslech
jednoduchých skladeb

rozlišit hudební a nehudební
zvuk, mluvený a zpívaný
hlas, rozeznat tóny: krátké –
dlouhé, vyšší – nižší

naučí se zpívat vybrané písně
umí rytmicky zpívat vybrané písně
cvičí rytmické cítění a rytmickou paměť

žák dle svých možností

zpívat písně přiměřené jeho
hlasovému rozsahu a
individuálním schopnostem

Výstup ŠVP

dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu frázování
dbá na správné hospodaření s dechem - frázování
snaží se o zřetelnou výslovnost oři zpěvu a rytmizaci
říkadel

žák by měl

správně, hospodárně a
pravidelně dýchat a snažit se o
co nejlepší výslovnost při
zpěvu a při rytmizaci říkadel

Výstup RVP

Hudební výchova 6. ročník ZŠS

pohyb a hudba
spojení tělesných cvičení s hudebním doprovodem
chůze dvoudobá, třídobá
základní taneční kroky klasických tanců –polkový,
valčíkový krok
relaxační techniky- uvolnění, poslech ukolébavky
muzikoterapie

nástroje Orffova instrumentu (pojmenovat a používat
k doprovodu)
rytmus

hudební nástroje

prolínají do vokální, poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti

poslech
hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě (pohyb,
melodie, rytmus, tempo)
zpěvní hlasy
státní hymna

Poslechové činnosti

výška, síla a délka tónu

intonační cvičení

zpěv jednohlasu
zpěv náročnějších lidových i umělých písní v rytmickém
a melodickém členění

hlasová hygiena

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP

Tv – taneční kroky

Vu – Praha - hlavní
město

Vu – tradice, zvyky,
svátky

Čt – vypravování

MPV

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Vyučuje se v 7., 8., a 9. ročníku jako samostatný předmět 2 hodiny 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 a instrumentální činnost
• poslechová činnost
• hudebně pohybová činnost
Vzdělávání v předmětu hudební výchova:

-

-

rozvíjí u žáků vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti
prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i
jiných aktivit
vede k chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
pomáhá k získávání orientace ve spektru hudebních stylů a žánrů
vede k pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
rozvíjí hudebnost žáka
učí žáky chápat role posluchače a respektovat hudební projev 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), 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

OSV – rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vyjádření pocitů, návštěvy koncertů, divadla,
sebepoznávání, poznávání ostatních lidí, rozvoj komunikace, vytváření postojů,
vnímání hodnot, spolupráce při řešení problémů, nácvik dovednosti pozornosti a
soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, rozvoj nápaditosti
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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
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
• 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,
• učit se tolerovat názor druhých
• vyjádřit pohybem hudební náladu
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
• pozná státní hymnu
• 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
• využívat hudební nástroje k doprovodné hře
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 7. ročník ZSŠ

učí se hudebně pohybové hry s říkadly a popěvky
zkouší pohybem vyjádřit náladu
seznamuje se s relaxační hudbou

státní hymna

zkouší zpívat státní hymnu

hudebně pohybové hry
muzikoterapie
relaxační techniky

Hudebně pohybové činnosti
prolínají do vokální, poslechové činnosti

dětské písně
hudební nástroje
hudební skladby

Poslechové činnosti

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev

poslouchá písničky z CD, MC, TV
poslechem rozezná některé hudební nástroje
seznámí se s vybranými hudebními skladbami
rozezná mužské a ženské zpěvní hlasy

uplatňuje správné pěvecké návyky a zřetelnou výslovnost

používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a
k rytmickému doprovodu

při zpěvu písní vytleskává rytmus
rytmizuje říkadla

lidové písně, písně umělé zaměřené na roční doby,
koledy
rytmická cvičení
rytmizace říkadel
hra na tělo
nástroje Orffova instrumentu

naučí se zpívat nové vybrané písně

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP
zpěv jednohlasu
intonační cvičení

žák dle svých možností

zpívá vybrané písně
zvládne jednoduchá intonační cvičení
rozlišuje krátké a dlouhé tóny
zazpívá dětské písně

Výstup ŠVP

Tv – taneční kroky
MDV – vnímání
výrazových
prostředků v hudbě
a tanci

Vl – Praha - hlavní
město

OSV – rozvoj
sluchového
vnímání,
sebepoznání, rozvoj
komunikace

EV – vztah člověka
k přírodě

Vu – tradice, zvyky,
svátky

MPV,PT
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 8. ročník ZŠS

zpívá písně běžným způsobem, zrychleně, zpomaleně,
vesele, smutně

hraje na tělo, brouká, zpívá beze slov, zpomaluje a
zrychluje tempo, zesiluje a zeslabuje zvuk

vnímá tichou melodii, uklidňující rytmus

zkouší pantomimou a pohybovou improvizací vyjádřit
pocity při hudbě
opakuje pochodový krok
nacvičuje polkový a valčíkový krok

sluchem rozliší zvuk vybraných smyčcových a
dechových hudebních nástrojů a dovede některé
pojmenovat
seznámí se s vybranými skladbami známých autorů
učí se zachytit opakované téma v poslouchané skladbě
zná státní hymnu

skupinová spolupráce, rytmus

relaxační techniky - uvolnění, intimní vztah k hudbě,
poslech ukolébavky
muzikoterapie – schopnost aktivního mimoslovního
vyjadřování, spontánní vyjádření pocitů ze zpěvu

pochod podle hudby
základní taneční kroky klasických tanců

pohyb na hudbu

Hudebně pohybové činnosti
prolínají do vokální a poslechové činnosti

hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě (pohyb,
melodie, rytmus)
státní hymna

hudební nástroje
hudební uskupení

Poslechové činnosti

zpěv jednohlasu
zpěv náročnějších lidových a umělých písní
v rytmickém a melodickém členění

nástroje Orffova instrumentáře (ostinátní
doprovod…)

učí se vytleskat složitější rytmus
nacvičuje jednoduché doprovody, ostinato
cvičí rytmické cítění a rytmickou paměť
rytmicky zazpívá vybrané písně
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý
naučí se zpívat vybrané písně v rozsahu jedné oktávy

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP

hlasová hygiena

žák dle svých možností

dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu

Výstup ŠVP

OSV – rozvoj smysl.
vnímání, kreativity,
vyjádření pocitů,
návštěvy koncertů
divadel

Tv – taneční kroky
MDV – vnímání
výrazových prostředků
v lidové hudbě a tanci

EV – vztah člověka
k přírodě, vnímavost
Př – odraz přírody
v hudebních dílech

Vv – ilustrace

Vl – vznik křesťanství
Vl – zvyky, tradice,
svátky, roční doby
Vl– regionální písně

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 9. ročník ZŠS

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

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
při poslechu využívá získané zkušenosti
seznamuje se s vybranými skladbami klasiků
poslech písní a taneční hudby různých žánrů

seznámení s grafickým záznamem melodie

odlišuje pojem zvuk, nota, tón
seznamuje se s pojmy notová osnova, pomocné linky,
houslový klíč
rozlišuje noty, pomlky, takty
učí se pojmenovat notovou osnovu
zkouší napsat houslový klíč

základní taneční kroky klasických a moderních tanců

Hudebně pohybové činnosti
prolínají do vokální a poslechové činnosti

významní hudební skladatelé a jejich dílo

hudební nástroje

Poslechové činnosti

nástroje Orffova instrumentáře

rytmická cvičení

zpěv jednohlasu

Vokální a instrumentální činnosti

rytmicky doprovází písně na Orffovy nástroje i pomocí
ostinata

podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá
písně různých žánrů v rozsahu jedné oktávy
respektuje dynamiku písně, podle individuálních dispozic
zpívá intonačně čistě
rozlišuje melodii stoupavou a klesavou
rozlišuje zesilování a zeslabování
cvičí rytmickou paměť

Výstup ŠVP

OSV – rozvíjet
slušnost,
samostatnost,
motivace

OSV – rozvoj
smyslového
vnímání –
poznávání ostatních
lidí, návštěvy
koncertů

MDV – vnímání
zvuků z médií
(pozitivní sluchový
vjem), setkávání se
s hudbou-televize,
koncerty,
soutěže…)

Vl – regionální
písně
EV – vnímání
estetických hodnot
v hudě, citlivost
k okolnímu
prostředí - hudba,
rámus
Čt – rým, rytmus

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Hudební výchova 9. ročník ZŠS

žák dle svých možností

seznámí se s relaxační hudbou
volně dýchá, brouká danou píseň, naslouchá ostatním,
spojuje s nimi postupně svůj zpěv
předává slovo při broukání nebo zpěvu písní podle
určených pravidel
pozná píseň zazpívanou beze slov
zpívá písně běžným způsobem, zpomaleně, zrychleně,
zesiluje zvuk
společně i střídavě po skupinách nebo jednotlivcích
spojuje jednoduchý rytmický text s pohybem
hledá píseň na dané téma nebo slovo

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
hudebně pohybové hry

relaxační techniky – cit pro hudbu a sociální harmonii,
uvolnění

taktování

romské písně, tance

Učivo ŠVP

MPV, PT
k uplatňování
vlastního názoru
v kolektivu
spolužáků, chování
na veřejných akcích
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Učivo ŠVP

zpěv jednohlasu
lidové a umělé písně

seznámení s grafickým záznamem melodie

seznamuje se s hudebními pojmy – noty, notová osnova,
hudební klíč
rozlišuje noty, pomlky a takty
učí se pojmenovat notovou osnovu
zkouší napsat notový klíč

hudební nástroje

poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů

poslech vybraných ukázek našich i zahraničních
skladatelů a interpretů
významní skladatelé a jejich dílo

rozlišuje sluchem i zrakem nástroje dechové, smyčcové,
klávesové, drnkací

poslouchá vážnou hudbu, hudbu zábavnou, sváteční,
jazzovou, rockovou, blues, country….
rozpozná lidové kapely (cimbálová, dudácká, dechová)

seznamuje se s vybranými skladbami klasiků
seznamuje se s životem a vybranými díly B.Smetany,
A.Dvořáka

soustředit se na poslech
skladeb hudebních žánrů

Poslechové činnosti

hra na tělo
nástroje Orffova instrumentu

při zpěvu vytleskává rytmus
cvičí rytmickou paměť
rytmicky doprovází písně hrou na tělo (tleskání…)
používá dětské hudební nástroje k rytmickému
doprovodu

doprovázet podle svých
schopností a dovedností písně
na rytmické hudební nástroje

rytmická cvičení a rytmizace říkadel

intonační cvičení

pěvecký a mluvní projev

hlasová hygiena

Vokální a instrumentální činnosti

podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě
dle individuální úrovně zpívá písně různých žánrů
zazpívá trampské písně
rozlišuje melodii stoupavou a klesavou
zpívá státní hymnu

žák dle svých možností

interpretovat vybrané a
vzhledem k individuální úrovni
zvládnutelné lidové a umělé
písně

Výstup ŠVP

dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu
dbá na správné hospodaření s dechem - frázování
provádí hlasová cvičení a cvičení na rozvoj zřetelné
výslovnosti
zvládne intonační cvičení
rozlišuje tóny podle výšky, délky, síly barvy

žák by měl

využívat pěvecké návyky,
podle individuálních
schopností a dovedností
zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu a
mluveném projevu

Výstup RVP

Hudební výchova 10. ročník ZŠS

Vv- odraz přírody
v hudebních dílech
EV-vnímání hudby,
přírody, uklidnění

OSV- rozvoj
sluchového
vnímání,
sebepoznávání,
sebepojetí, rozvoj
komunikace,
vytváření postojů,
vnímání hodnot,
spolupráce při
řešení problému
MDV-vnímání
zvuků z médií,
pozitivní sluchový
vjem
Vv-výtvarné
vyjádření hudby

Př – hlasové ústrojí,
hygiena lasu
Ev-vnímání hudby,
přírody, uklidnění

MPV, PT
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žák by měl

zvládnout základní kroky
jednoduchého tance

Výstup RVP

Hudební výchova 10. ročník ZŠS

žák dle svých možností

pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy
pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím
jednoduchých gest a tanečních kroků
vnímá tichou melodii, uklidňující rytmus

zkouší pantomimou a pohybovou improvizací vyjádřit
pocity při hudbě
zvládne hudebně pohybové hry

Výstup ŠVP

Učivo ŠVP

relaxační techniky, uvolnění, intimní vztah k hudbě
muzikoterapie

základní taneční kroky klasických a moderních tanců

pohyb na hudbu

Hudebně pohybové činnosti
prolínají do vokální a poslechové činnosti

Tv – taneční kroky

MPV, PT

5.7.2 Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové, obsahové a organizační vymezení:
Vyučuje se v 1. – 6. 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:

-

rozvíjí grafomotorické dovednosti
podporuje rozvoj poznávacích a kognitivních schopností
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění a výtvarnou tvorbu
vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
vede k vyjadřování vlastního vnímání, cítění a zkušeností přiměřenými uměleckými
prostředky a postupy
rozvíjí smyslové vnímání a schopnost vlastní tvořivosti

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
• využívat osvojených výtvarných technik k vlastní tvorbě
• uplatňovat získané dovednosti v ostatních oblastech
• získávat nové poznatky a zkušenosti prostřednictvím vlastní tvorby
• rozvíjet tvůrčí potenciál
• vnímat úspěch jako motivaci pro další získávání poznatků
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Kompetence k řešení problémů
• uplatňovat vlastní tvorbu k vyjádření osobních prožitků a postojů
• řešit problémové situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nalézat a volit vhodné techniky k vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
• rozšiřovat slovní zásobu
• ústně prezentovat výsledky své práce i práce skupiny
• používat vlastní tvorbu k vyjádření svých pocitů, nálad, prožitků i myšlenek
• podílet se na vytváření atmosféry bezpečné a přátelské komunikace
Kompetence sociální a personální
• spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu
• poskytnout pomoc nebo o ni požádat
• zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele i ostatních osob
• respektovat možnost alternativního řešení
Kompetence občanské
• budovat v sobě pozitivní postoj k výtvarným dílům a vlastní tvořivosti
• účastnit se výtvarných soutěží a výstav
• respektovat názory druhých lidí
Kompetence pracovní
• snažit se dokončit práci v dohodnutém čase
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání výtvarných potřeb
• dodržovat čistotu a pořádek na svém pracovišti
• využít získaných návyků a znalostí v další praxi
• přijímat posouzení výsledků své práce
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 1. ročník ZŠS

žák dle svých možností

zkouší se vyjadřovat o svém tvůrčím záměru a hodnotit
ho
podílí se na dotváření prostředí třídy

seznámí se se základními dovednostmi zpracování
tvárného a přírodního materiálu

osvojí si elementární postupy v práci se štětcem a barvou
(vodové, temperové a prstové barvy)
poznává základní barvy

seznámí se s kresbou měkkým grafickým materiálem
(tužka, pastelka, vosková pastelka, křída)
učí se rozlišovat a třídit různé tvary

správně drží psací a kreslící náčiní

Výstup ŠVP

hra s barvou: rozpíjení, zapouštění

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace, prezentace

zpracování plastelíny oběma rukama (hnětení, mačkání,
trhání, krájení)
práce s přírodním materiálem – lepení, otisk

techniky plastického vyjadřování – plastelína

Tradiční a netradiční techniky

Malba

přiřazování, třídění tvarů, hra se stíny

druhy výtvarných pomůcek

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

diferenciace a upevňování

rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti

rozvíjení koordinace paže a ruky a její uvolnění

Rozvoj grafomotoriky

Učivo ŠVP

Vu – přírodní
materiál

P – třídění a
porovnávání prvků

Čt, Řv – říkadla,
básničky, pohádky

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 2. ročník ZŠS

žák dle svých možností

zkouší se vyjadřovat o svém tvůrčím záměru a hodnotit
ho
podílí se na dotváření prostředí třídy

procvičuje si základní dovednosti zpracování tvárného a
přírodního materiálu

hra s barvou: barevné skvrny

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace, prezentace

práce s přírodním materiálem – lepení, tisk, otisk

techniky plastického vyjadřování – plastelína, modurit,
samotvrdnoucí hmota
tvarování kuliček, tvoření válečků

Tradiční a netradiční techniky

Malba

třídění a porovnávání základních geometrických tvarů

rozlišuje a třídí základní geometrické tvary

procvičuje si elementární postupy v práci se štětcem a
barvou (vodové, temperové a prstové barvy)
pozná a pojmenuje základní barvy

vybarvování tvarů, omalovánky

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

diferenciace a upevňování

rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti

rozvíjení koordinace paže a ruky a její uvolnění

Rozvoj grafomotoriky

Učivo ŠVP

procvičuje si kresbu měkkým grafickým materiálem
(tužka, pastelka, vosková pastelka, křída)
učí se vybarvovat podle dané linie

správně drží psací a kreslící náčiní

Výstup ŠVP

Vu – stromy (plody,
listy)

Hv – písničky

P – základní
geometrické tvary

Čt, Řv – říkadla,
básničky, pohádky

MPV
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žák by měl

uplatňovat vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech

rozpoznávat, pojmenovat a
porovnat s dopomocí učitele
barvy, tvary, objekty na
příkladech z běžného života a
ve výsledních vlastní tvorby i
tvorby ostatních

zvládnout nejzákladnější
dovednosti pro vlastní tvorbu

Výstup RVP

Výtvarná výchova 3. ročník ZŠS

žák dle svých možností

podílí se na dotváření prostředí třídy a školy, vystavuje
své práce

učí se schopnosti vyjadřovat se o své práci

používá vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při
spontánní kresbě a malbě

poznává rozlišné materiály (přírodní i umělé), seznamuje
se s rozmanitými způsoby jejich zpracování
s dopomocí učitele rozpoznává a pojmenovává základní
barvy a tvary, porovnává je a třídí na základě jejich
odlišnosti dle svých vjemů

osvojí si základní dovednosti zpracování tvárného a
přírodního materiálu

učí se techniku malby vodovými, temperovými a
prstovými barvami
seznámí se s technikou rozfoukávání barev

používá ke kresbě měkký grafický materiál (tužka,
pastelka, vosková pastelka, křída)
procvičuje si vybarvování podle dané linie

správně drží psací a kreslící náčiní

Výstup ŠVP

Vu – roční období,
přírodní materiály

Čt, Řv – říkadla,
básničky, pohádky

MPV

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace, prezentace

spontánní kresba, malba

Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby

hry s barvami
P – geometrické
třídění a přiřazování základních geometrických tvarů, hra tvary, řazení a
se stíny
třídění předmětů,
vytváření skupin

techniky plastického vyjadřování – plastelína,
samotvrdnoucí hmota, modurit, hlína
práce s přírodním materiálem – lepení, tisk, otisk
netradiční techniky

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Malba

vybarvování tvarů, omalovánky

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

diferenciace a upevňování

rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti

rozvíjení koordinace paže a ruky a její uvolnění

Rozvoj grafomotoriky

Učivo ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 4. ročník ZŠS

žák dle svých možností
Čt, Řv – říkadla,
básničky, pohádky

MPV

hodnocení
práce ve skupině

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy

vystavuje své práce
podílí se na reprezentaci školy (výstavky, výzdoba,
soutěže Vv)

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace, prezentace

práce s plochou, prostorová orientace
spontánní kresba, malba
tradiční a netradiční techniky

třídění a přiřazování různých tvarů, hra se stíny

barevné odstíny

Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby,
vyprávění

Čt, Řv – pohádky,
básničky
Hv – relaxační
hudba

Po – řazení prvků
na ploše, v prostoru

Vu – poznávání
modelování jednoduchých tvarů a předmětů
přírodnin
základy keramiky
práce s přírodním materiálem – dolepování, dokreslování
netradiční techniky

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba
nácvik kresby jednoduchých předmětů – míč, slunce,
P – geometrické
sněhulák, dům, auto)
tvary
nácvik kresby lidské postavy, schematické kreslení zvířat Vu – rodina, zvířata
Malba

rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti
diferenciace a upevňování

Rozvoj grafomotoriky
rozvíjení koordinace paže a ruky a její uvolnění

Učivo ŠVP

komunikuje o obsahu své tvorby
snaží se zapojit do práce skupiny

seznamuje se se světlými a tmavými odstíny základních
barev
nacvičuje používání vhodných tvarů k zjednodušenému
vyjádření reálných objektů (dům-čtverec, slunce-kruh,
apod.)
získá představu o umístění objektů na ploše
používá získaných dovedností ve spontánní tvorbě

rozvíjí si dovednosti zpracování tvárného a přírodního
materiálu

procvičuje si techniku malby vodovými, temperovými a
prstovými barvami
zvládá techniku rozfoukávání barev

procvičuje si techniku kresby z prvního období
učí se kresbě předmětů vycházejících ze základních
geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník)

správně drží psací a kreslící náčiní

Výstup ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 5. ročník ZŠS

žák dle svých možností

P – geometrické
tvary
Vu – rodina, zvířata

Čt, Řv – říkadla,
básničky, pohádky

MPV

hodnocení
práce ve skupině

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy

vystavuje své práce
podílí se na reprezentaci školy (výstavky, výzdoba,
soutěže Vv)

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace, prezentace

práce s plochou, prostorová orientace
spontánní kresba, malba
tradiční a netradiční techniky

třídění a přiřazování různých tvarů, hra se stíny

barevné odstíny

Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby,
vlastní interpretace

Čt, Řv – pohádky,
básničky
Hv – relax. hudba

P – řazení prvků na
ploše, v prostoru

Vu – poznávání
modelování jednoduchých tvarů a předmětů
přírodnin, zvířata
základy keramiky
práce s drátem
práce s přírodním materiálem – dolepování, dokreslování
netradiční techniky

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Malba

kresba jednoduchých předmětů – míč, slunce, sněhulák,
dům, auto)
kresba lidské postavy, schematické kreslení zvířat

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti
diferenciace a upevňování

Rozvoj grafomotoriky
rozvíjení koordinace paže a ruky a její uvolnění

Učivo ŠVP

snaží se hodnotit svou práci i práci ostatních
rozvíjí schopnost práce ve skupině

pozná a pojmenuje světlé a tmavé odstíny základních
barev
používá vhodné tvary k zjednodušenému vyjádření
reálných objektů (dům-čtverec, slunce-kruh, apod.)
učí se vhodně zaplnit plochu výkresu
dokáže ztvárnit námět dle vlastní fantazie
při tvorbě vychází z vlastních prožitků, zapojuje fantazii

upevňuje si dovednosti zpracování tvárného a přírodního
materiálu

zdokonaluje si techniku malby vodovými, temperovými
a prstovými barvami
seznámí se s technikou míchání barev

zdokonaluje si techniku kresby
procvičuje si kresbu předmětů vycházejících ze
základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník)

správně drží psací a kreslící náčiní

Výstup ŠVP
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žák by měl

žák dle svých možností

rozpoznává světlé a tmavé odstíny základních barev
vhodně zaplňuje plochu výkresu
třídí a pojmenovává linie, objekty, tvary
učí se uplatňovat tyto poznatky při vlastní tvorbě

při tvorbě zapojuje zraková, hmatové a sluchové vjemy,
vlastní prožitky a fantazii
učí se vyjadřovat své emoce

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

prohlubuje si poznatky o materiálech (přírodní i umělé),
učí se novým způsobům jejich zpracování

uplatňuje osvojené dovednosti při výtvarném zpracování
tvárného a přírodního materiálu

učí se barevně vyjádřit své pocity a nálady

procvičuje si techniku míchání barev

zdokonaluje si techniky malby z předešlých ročníků

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu
prohloubí si zvládnuté techniky kresby z předešlých
ročníků
kreslí předměty vycházející ze základních geometrických
tvarů (kruh, čtverec, obdélník)

správně drží psací a kreslící náčiní

Výstup ŠVP

rozlišovat, porovnávat, třídit a
pojmenovávat linie, barvy,
tvary, objekty, a uplatnit je
podle svých schopností při
vlastní tvorbě

uplatňovat základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

Výstup RVP

Výtvarná výchova 6. ročník ZŠS

námětová a fantazijní kresba, malba
tradiční a netradiční techniky

práce s plochou, prostorová orientace

modelování dle předlohy, dle fantazie
vykrajování tvarů pomocí formiček, tvarování pomocí
špachtle, dřívka
základy keramiky
tradiční a netradiční techniky (koláž, dokreslování, malba
na sklo, frotáž)
kombinace technik
barevné odstíny, míchání barev
linie, objekty, tvary

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

hra s barvami – barevné skvrny

Malba

kresba jednoduchých předmětů – míč, slunce, sněhulák,
dům, auto)
kresba lidské postavy, schematické kreslení zvířat

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

diferenciace a upevňování

rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti

rozvíjení koordinace paže a ruky a její uvolnění

Rozvoj grafomotoriky

Učivo ŠVP

Čt, Rv – pohádky,
básničky, říkadla
Hv – relaxační
hudba, dětské písně

P – řazení prvků na
ploše, v prostoru

Vu – příroda,
přírodní materiály

Řv – popis svých
emocí

P – geometrické
tvary
Vu – rodina, zvířata

Čt, Řv – říkadla,
básničky, pohádky

MPV
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žák by měl

vyjádřit pocit z vnímání vlastní
tvůrčí činnosti (mimoslovně,
graficky)

Výstup RVP

Výtvarná výchova 6. ročník ZŠS

žák dle svých možností

rozvíjí schopnost vyjádřit se o svém tvůrčím záměru a
hodnotit ho
pracuje a komunikuje ve skupině (výběr vhodného
materiálu, formátu, barevnosti, námětu)
vystavuje své práce
podílí se na reprezentaci školy (soutěže Vv)

seznámí se s ilustracemi J. Lady

Výstup ŠVP

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy

práce ve skupině

hodnocení

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace, prezentace

Ilustrátoři dětské tvorby

Učivo ŠVP

Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby,
vlastní interpretace

Čt – vztah k
literatuře

MPV

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové a organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 7. – 10. 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:

-

rozvíjí grafomotorické dovednosti
podporuje rozvoj poznávacích a kognitivních schopností
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, tvorbu a národní kulturu
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
vede k vyjadřování vlastního vnímání, cítění a zkušeností přiměřenými uměleckými
prostředky a postupy
rozvíjí smyslové vnímání a schopnost vlastní tvořivosti

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,
ochrana životního prostředí a kulturních památek

OSV – rozvoj smyslového vnímání, sebevyjádření, uvolnění, relaxace, komunikační
dovednosti, rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci
MV –

vnímání mediálních sdělení, vliv médií na kulturu, rozvoj komunikačních dovedností
při veřejném vystupování
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Kompetence:

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

Kompetence k učení
• využívat osvojených výtvarných technik k vlastní tvorbě
• samostatně vnímat a pozorovat realitu
• uplatňovat získané dovednosti
• získávat nové poznatky a zkušenosti prostřednictvím vlastní tvorby
• rozvíjet tvůrčí potenciál
• vnímat úspěch jako motivaci pro další získávání poznatků
Kompetence k řešení problémů
• tvořivě přistupovat k řešení výtvarných problémů
• nalézat a volit vhodné techniky k vyjádření vlastní tvorby
• uplatňovat vlastní tvorbu k vyjádření osobních prožitků a postojů
• řešit problémové situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
Kompetence komunikativní
• rozšiřovat slovní zásobu
• ústně prezentovat výsledky své práce i práce skupiny
• zapojit se do diskuse, respektovat názor ostatních
• podílet se na vytváření atmosféry bezpečné a přátelské komunikace
• pochopit, že jiný názor na společně prožitý estetický zážitek je přínosem
Kompetence sociální a personální
• pochopit a přijmou za své zásady chování na kulturních akcích
• spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu
• poskytnout pomoc nebo o ni požádat
• ústně prezentovat výsledky práce skupiny, přijmout názor ostatních
• zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele i ostatních osob
• respektovat možnost alternativního řešení
Kompetence občanské
• budovat v sobě pozitivní postoj k výtvarným dílům a vlastní tvořivosti
• účastnit se výtvarných soutěží a výstav
• respektovat názory druhých lidí
Kompetence pracovní
• snažit se dokončit práci v dohodnutém čase
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání výtvarných potřeb
• dodržovat čistotu a pořádek na svém pracovišti
• využít získaných návyků a znalostí v další praxi
• přijímat posouzení výsledků své práce
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žák by měl

Výtvarná výchova 7. ročník ZŠS

Výstup RVP

žák dle svých možností

malba na papír, karton, kámen

práce ve skupině
komunikace

rozvíjí schopnost práce v rámci skupiny, komunikace
s ostatními při výběru formátu, obsahu a způsobu
výtvarného zpracování tématu
podílí se na reprezentaci školy (soutěže Vv)
vystavuje své práce, podílí se na tvorbě nástěnek

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy
vkusná výzdoba interiéru

pozorování
návštěva výstav

tradiční a netradiční techniky a jejich kombinace
spontánní výtvarná tvorba (kresba, malba)
Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace

práce s plochou – uspořádání objektů, vnímání velikosti

nácvik modelování složitějších tvarů a předmětů (pletení
vánočky, modelování zvířat)
keramika
prostorové práce
práce s přírodním materiálem – kompozice
netradiční techniky

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Malba

kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš,
rudka, uhel
nácvik kresby složitějších předmětů
kresba lidské postavy, schematické kreslení zvířat

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

Učivo ŠVP

rozvíjí schopnost vyjádřit se o své vlastní tvorbě i o
tvorbě ostatních

seznámí se s novými výtvarnými technikami a materiály

učí se uplatňovat světlé a tmavé odstíny barev
umí vhodně zaplnit plochu výkresu

rozvíjí dovednosti zpracování tvárného a přírodního
materiálu

zvládá techniku míchání základních barev

seznámí se s technikou malby na různý materiál

rozvíjí kresbu předmětů vycházející ze základních
geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník)
získává cit pro vnímání detailů

seznámí se s novými technikami kresby

Výstup ŠVP

Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby,
vlastní interpretace
OSV – mezilidské
vztahy, komunikace

P – vnímání tvarů a
velikostí, řazení
prvků na ploše a v
prostoru

Př,Vl – využívání
citového vztahu
k přírodě, sběr a
třídění odpadu

P – geometrické
tvary
Vl – rodina, škola
Př – rostliny, zvířata

MPV, PT
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žák by měl

Výtvarná výchova 8. ročník ZŠS

Výstup RVP

žák dle svých možností

malba na papír, karton, kámen

pozorování
návštěva výstav
práce ve skupině
komunikace

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy
vkusná výzdoba interiéru

podílí se na reprezentaci školy (soutěže Vv)
vystavuje své práce, podílí se na tvorbě nástěnek

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace

práce s plochou – uspořádání objektů, vnímání velikosti

námětová a fantazijní kresba, malba

nácvik modelování složitějších tvarů a předmětů
keramika
prostorové práce
práce s přírodním materiálem – kompozice
netradiční techniky
tradiční a netradiční techniky a jejich kombinace

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Malba

kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš,
rudka, uhel
kresba složitějších předmětů
kresba lidské postavy, schematické kreslení zvířat

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

Učivo ŠVP

rozvíjí schopnost vyjádřit se o své vlastní tvorbě i o
tvorbě ostatních
rozvíjí schopnost práce v rámci skupiny, komunikace
s ostatními při výběru formátu, obsahu a způsobu
výtvarného zpracování tématu

nakreslí jednoduchý obrázek za použití již zvládnutých
prvků
rozvíjí schopnost vhodně zaplnit plochu výkresu

procvičuje si osvojené výtvarné techniky a materiály

rozvíjí dovednosti zpracování tvárného a přírodního
materiálu

uplatňuje techniku míchání základních barev

procvičuje si techniku malby na různý materiál

upevňuje si kresbu předmětů vycházející ze základních
geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník)
učí se vnímat detaily

procvičuje si nové techniky kresby

Výstup ŠVP

OSV – sebepoznání,
sebepojetí
Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby,
vlastní interpretace,
komunikace ve
skupině

P – vnímání tvarů a
velikostí, řazení
prvků na ploše a v
prostoru

Př – sběr a třídění
odpadu
EV – vztah k
přírodě

P – geometrické
tvary
Vl – rodina, škola
Př – rostliny, zvířata

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 9. ročník ZŠS

malba na papír, karton, kámen

podílí se na reprezentaci školy (soutěže Vv)
vystavuje své práce, podílí se na tvorbě nástěnek

rozvíjí schopnost práce v rámci skupiny, komunikace
s ostatními při výběru formátu, obsahu a způsobu
výtvarného zpracování tématu

učí se vnímat díla ostatních jako zdroj inspirace

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy
vkusná výzdoba interiéru

pozorování
návštěva výstav
práce ve skupině
komunikace

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace

práce s plochou – uspořádání objektů, vnímání velikosti

námětová a fantazijní kresba, malba

kreslí jednoduché i složitější obrázky za použití již
zvládnutých prvků
rozvíjí schopnost vhodně zaplnit plochu výkresu

učí se kombinovat výtvarné techniky a materiály

modelování složitějších tvarů a předmětů
keramika
prostorové práce
práce s přírodním materiálem – kompozice
netradiční techniky
tradiční a netradiční techniky a jejich kombinace

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Malba

tvořivě uplatňuje dovednosti zpracování tvárného a
přírodního materiálu

rozvíjí schopnost malby na různý materiál

kresba složitějších předmětů
kresba lidské postavy, schematické kreslení zvířat

umí kreslit předměty vycházející ze základních
geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník)
pozoruje a vnímá detaily

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

Učivo ŠVP

kresba různým materiálem

žák dle svých možností

procvičuje si a kombinuje nové techniky kresby

Výstup ŠVP

Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby,
vlastní interpretace,
komunikace ve
skupině
MV – veřejné
vystupování

P – vnímání tvarů a
velikostí, řazení
prvků na ploše a v
prostoru

Př – sběr a třídění
odpadu
EV – vztah k
přírodě

P – geometrické
tvary
Vl – rodina, škola,
společnost
Př – rostliny, zvířata

MPV, PT
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žák by měl

hledat a zvolit pro jejich
vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy
s dopomocí učitele

při vlastní tvorbě vycházet ze
svých vlastních zkušeností a
představ

uplatňovat linie, barvy, tvary a
objekty v ploše i prostoru
podle vlastního tvůrčího
záměru, využívat jejich
vlastnosti a vztahy

uplatňovat základní dovednosti
při realizaci a prezentaci
vlastní tvorby

Výstup RVP

Výtvarná výchova 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

využívá a kombinuje naučené výtvarné techniky a
materiály
při práci zapojuje vlastní zkušenost a fantazii
hledá a volí nejvhodnější prostředky a postupy
(s dopomocí učitele)

kresbou vystihne tvar objektu a jeho začlenění v ploše

dokáže kresbou a malbou vystihnou základní tvary,
barvy a linie objektů v ploše i prostoru, využívá výtvarně
vztahy mezi nimi a vztahy mezi nimi
umí vhodně zaplnit plochu výkresu
zvládne nakreslit jednoduchý obrázek za použití již
zvládnutých prvků
vyjadřuje své pocity a nálady
využívá vlastní tvořivosti
vychází z vlastních zkušeností a představ

pozná rozlišné materiály (přírodní i umělé) a jejich
vlastnosti
prohloubí si a zdokonalí způsoby jejich zpracování

modeluje a výtvarně zpracovává tvárný a přírodní
materiál

prohloubí si a zdokonalí techniky malby z nižších
ročníků
uplatňuje základní dovednosti při realizaci a prezentaci
vlastní tvorby

prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z nižších
ročníků

Výstup ŠVP

hra s barvou
míchání barev
malba na různý materiál

spontánní výtvarná tvorba (kresba, malba)

tradiční a netradiční techniky a jejich kombinace

emocionální kresba, malba
tematické práce - Vánoce, Velikonoce - dekorativní
práce
námětová kresba, malba

práce s plochou – uspořádání objektů, vnímání velikosti

kresba a malba dle skutečnosti, kresba v plenéru
kresba a malba s náměty ze života

tradiční a netradiční techniky

modelování náročnějších tvarů (modurit, samotvrdnoucí
hmota)
keramika
práce s přírodním materiálem
prostorové a dekorativní práce
druhy materiálů

Tradiční a netradiční techniky výtvarného vyjádření

Malba

kresba různým materiálem
kresba lidské postavy, zvířete

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a
fantazijních představ
Kresba

Učivo ŠVP

P – vnímání tvarů a
velikostí, řazení
prvků na ploše a v
prostoru
OSV –
sebevyjádření

Př – vztah k přírodě,
přírodniny
EV – využití
odpadu

P – geometrické
tvary
Vl – rodina, škola
Př – rostliny, zvířata

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Výtvarná výchova 10. ročník ZŠS

práce ve skupině
komunikace

prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti ve třídě a
v dalších prostorách školy
vkusná výzdoba interiéru

spolupracuje v rámci skupiny, komunikuje s ostatními při
výběru formátu, obsahu a způsobu výtvarného
zpracování tématu

podílí se na reprezentaci školy (soutěže Vv)
vystavuje své práce, podílí se na tvorbě nástěnek

Vnímání, hodnocení a prezentace výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních
Komunikace

Učivo ŠVP

pozorování
návštěva výstav

žák dle svých možností

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Výstup ŠVP

Čt, Řv – rozvoj
slovní zásoby,
vlastní interpretace,
OSV – mezilidské
vztahy
MV – výstavky,
reprezentace na
veřejnosti

MPV, PT

5.8

Člověk a zdraví

5.8.1 Tělesná výchova

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučuje se v 1. až 6. ročníku jako samostatný předmět 3 hodiny týdně. Tělesná
výchova je součástí vzdělávacího oboru Člověk a zdraví.
Pro výuku tělesné výchovy je možno využít tělocvičnu školy, hřiště blízké střední
školy, 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:

-

ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi vede žáky od spontánního
pojetí pohybu k řízené pohybové činnosti a vlastní pohybové aktivitě
směřuje k utváření kladného vztahu k pohybovým aktivitám a radostného prožitku z
pohybu
respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické
schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci
umožňuje žákům rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových
možností a poznání vlastních omezení
vede k pochopení významu pohybu pro zdraví a důležitosti péče o své zdraví
přiměřené vzhledem k věku a schopnostem žáků
seznamuje s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných
situacích
přináší základní znalosti v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny,
výživy, pohybových aktivit
rozvíjí navozování sociálních kontaktů
vede k dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při pohybových aktivitách

Formy a metody práce:

-

skupinové cvičení s využitím veškerého dostupného nářadí, náčiní a pomůcek
individuální činnosti na nářadí, ve dvojici a malé skupině
tělovýchovné chvilky v jiných předmětech
zájmové kroužky
využití nabídky zimního stadionu a plaveckého bazénu
využití relaxační hudby
soutěže, závody, cvičení a pohyb v přírodě
turistika
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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 jednoduchých slovních pokynů
• poznat 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
• vnímat 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
Kompetence komunikativní
• spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
• rozumět základním povelům a pokynům
• chápat sport jako prostředek k navozování sociálních kontaktů
Kompetence sociální a personální
• dodržovat základní pravidla, chovat se v duchu fair-play
• zvládat pohybové aktivity ve dvojici a skupině a pomáhat jednotlivci zažít úspěch
• pomáhat druhému
• podílet se na vytváření zdravé sportovní atmosféry při pohybových aktivitách
Kompetence občanské
• vytvářet si pravidelný pohybový režim, snažit se o zlepšení své zdatnosti
• spojovat svou pohybovou činnost se zdravím
• být ohleduplný
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 ZŠS

Učivo ŠVP

pohybový režim, rekreační pohybové aktivity v rodině,
zájmových kroužcích, význam pohybu pro zdraví

koordinační cvičení
cvičení pro správné držení těla
dechová cvičení, nácvik správného dýchání

použití sportovního oblečení a obutí

hygiena při Tv
osobní hygiena

vhodné obutí, nebezpečí úrazu
bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě

seznamuje se s významem pohybu pro zdraví

zkouší vnímat a uvědomovat si jednotlivé části svého těla

pozná cvičební úbor, seznamuje se s místem jeho uložení

učí se dodržovat základní hygienické návyky při
pohybových aktivitách

seznamuje se se základními pravidly bezpečnosti při
pohybových aktivitách v různém prostředí

při cvičení se seznámí se s využitím lavičky, švédské
bedny a ostatním tělocvičným nářadím

zkouší provádět jednoduché úkony z oblasti základů
gymnastiky

pozná a vyzkouší si různé druhy pohybových her
s použitím náčiní i bez

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
válení sudů, kolébka
vzpor dřepmo, sed roznožný
výstup a sestup, chůze po lavičce, sed na švédské bedně
cvičení odvahy a rovnováhy, seznámení s žebřinami

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

význam rozcvičení, cviky pro zahřátí
průpravná, psychomotorická a protahovací cvičení
nácvik správného dýchání, relaxační cvičení
oddechová a uvolňovací cvičení

nacvičuje základní dovednosti pro přípravu organismu na
pohybovou činnost
učí se jednoduchým způsobům pro zklidnění organismu
po zátěži

nacvičuje správné dýchání, držení těla

tělocvična, hřiště, park, vyhrazené místo ve třídě
(koberec)

seznamuje se s různým prostředím a možnostmi pro
spontánní pohybové aktivity a hry

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
motivační a napodobivé hry, protahovací cvičení
jednoduché dětské tanečky a rytmická cvičení
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

žák dle svých možností

učí se zapojovat do každodenních pohybových činností

Výstup ŠVP

Vu – části lidského
těla
Řv – hlasová
cvičení
Pv - nácvik
svlékání a oblékání
Vu, Pv – osobní
hygiena

Řv – říkadla,
básničky
Hv – dětské
písničky

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 1. ročník ZŠS

herní náčiní
bezpečnost při používání herního náčiní

průpravné hry, honičky
hry s míčem, kolektivní hry s využitím chůze a běhu

vhodné oblečení a obutí
vycházky do přírody, vytrvalostní chůze, chůze v terénu
chování v přírodě, ochrana přírody

bobování, sáňkování, hry ve sněhu
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

seznámení s ledovou plochou, chůze podél mantinelu,
cvičení odvahy a stability
bezpečnost při jízdě na bruslích

získává představu o základních pravidlech jednoduchých
sportovních her

seznamuje se s chůzí v terénu, učí se překonávat
přiměřené přírodní překážky
učí se pravidlům a zásadám správného chování v přírodě

osvojuje si základní dovednosti her a aktivit na sněhu a
v zimní přírodě

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

lezení vpřed, přelézání, podlézání, prolézání různých
překážek (obruč, díly švédské bedny, průlezky apod.)

procvičuje dovednosti lezení

vyzkouší si manipulaci a použití různého herního náčiní

poskoky na místě (snožmo, na jedné a druhé noze)
poskoky z místa, skok přes čáru, seskok

zkouší provádět různé poskoky, skoky a seskoky

nácvik koulení a chytání míče na zemi, po šikmé ploše
nácvik házení a chytání míče, nadhazování míče oběma
rukama

běh v prostoru, v zástupu, na daný signál
nacvičuje tiché našlapování při běhu, zvedání nohou,
ohýbání v kolenou

nacvičuje běh v prostoru, v zástupu i na daný signál

nacvičuje jednoduché činnosti s míčem

správné držení těla při chůzi (držení hlavy, volné paže)
chůze daným směrem, po čáře, laně apod.
chůze v zástupu, rytmická chůze
chůze s předmětem (míč, míček, kroužek, apod.)
překračování nízkých překážek

vyzkouší si různé varianty chůze

Učivo ŠVP
rytmická cvičení
jednoduché tanečky

žák dle svých možností

učí se vnímat rytmus hudby, říkanky v souladu
s pohybem

Výstup ŠVP

MPV

Vu – pobyt v
přírodě

Řv – říkadla,
básničky
Hv – dětské
písničky
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 1. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

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

za pomoci dospělého se učí orientovat v nestandardních
podmínkách

vyzkouší si spolupráci a komunikaci při aktivitách ve
dvojici a ve skupině

seznamuje se s jednoduchými pravidly fair - play

vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení

pravidla her, závodů, soutěží, dodržování pravidel

získává představu o pravidlech zjednodušených
pohybových činností – her, soutěží

učí se respektovat zdravotní handicap druhých

odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností
názvy cvičebního nářadí a náčiní

seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy
pohybových činností, nářadí, náčiní

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

povely, signály, značky, pobídky
vzájemná komunikace

žák dle svých možností

učí se vnímat, rozumět a správně reagovat na jednoduché
výzvy a povely k pohybovým činnostem

Výstup ŠVP

Vu – jména
spolužáků

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 2. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

význam rozcvičení, cviky pro zahřátí
průpravná, psychomotorická a protahovací cvičení
nácvik správného dýchání, relaxační cvičení
oddechová a uvolňovací cvičení

pohybový režim, rekreační pohybové aktivity v rodině,
zájmových kroužcích, význam pohybu pro zdraví

koordinační cvičení
cvičení pro správné držení těla

dechová cvičení, správné dýchání

použití sportovního oblečení a obutí

hygiena při Tv
osobní hygiena

vhodné obutí, nebezpečí úrazu
bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě

nacvičuje základní dovednosti pro přípravu organismu na
pohybovou činnost
učí se jednoduchým způsobům pro zklidnění organismu
po zátěži

seznamuje se s významem pohybu pro zdraví

učí se vnímat a uvědomovat si jednotlivé části svého těla

nacvičuje správné dýchání, držení těla

pozná cvičební úbor, zná místo jeho uložení

procvičuje si dodržování základních hygienických
návyků při pohybových aktivitách

učí se dodržovat základní pravidla bezpečnosti při
pohybových aktivitách v různém prostředí

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry

průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
válení sudů, kolébka, nácvik 1. fáze kotoulu
vzpor dřepmo, sed roznožný

spolupracuje při pohybových hrách s použitím náčiní i
bez

nacvičuje jednoduché úkony z oblasti základů
gymnastiky

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

tělocvična, hřiště, park, vyhrazené místo ve třídě
(koberec)

poznává různá prostředí a možnosti pro spontánní
pohybové aktivity a hry

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
motivační a napodobivé hry, protahovací cvičení
jednoduché dětské tanečky a rytmická cvičení
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

žák dle svých možností

zapojuje se do každodenních pohybových činností

Výstup ŠVP

Řv – hlasová
cvičení
Pv – nácvik
svlékání a oblékání
Vu, Pv – osobní
hygiena

Vu – části lidského
těla

Řv – říkadla,
básničky
Hv – dětské
písničky

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 2. ročník ZŠS

rytmická cvičení
jednoduché tanečky

správné držení těla při chůzi (držení hlavy, volné paže)
chůze daným směrem, po čáře, laně apod.
chůze v zástupu, rytmická chůze
chůze s předmětem (míč, míček, kroužek, apod.)
překračování nízkých překážek

běh v prostoru, v zástupu, na daný signál
nacvičuje tiché našlapování při běhu, zvedání nohou,
ohýbání v kolenou

poskoky na místě (snožmo, na jedné a druhé noze)
poskoky z místa, skok přes čáru, seskok

lezení vpřed, přelézání, podlézání, prolézání různých
překážek (obruč, díly švédské bedny, průlezky apod.)

nácvik koulení a chytání míče na zemi, po šikmé ploše
nácvik házení a chytání míče, nadhazování míče oběma
rukama

herní náčiní
bezpečnost při používání herního náčiní

průpravné hry, honičky
hry s míčem, kolektivní hry s využitím chůze a běhu
vhodné oblečení a obutí
vycházky do přírody, vytrvalostní chůze, chůze v terénu
chování v přírodě, ochrana přírody

bobování, sáňkování, hry ve sněhu
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

seznámení s ledovou plochou, chůze podél mantinelu,
cvičení odvahy a stability
bezpečnost při jízdě na bruslích

zkouší vnímat rytmus hudby, říkanky v souladu
s pohybem

procvičuje si různé varianty chůze

učí se běhu v prostoru, v zástupu i na daný signál

nacvičuje různé poskoky, skoky a seskoky

procvičuje dovednosti lezení

nacvičuje jednoduché činnosti s míčem

zkouší manipulaci a použití různého herního náčiní

získává představu o základních pravidlech jednoduchých
sportovních her
seznamuje se s chůzí v terénu, učí se překonávat
přiměřené přírodní překážky
učí se pravidlům a zásadám správného chování v přírodě

osvojuje si základní dovednosti her a aktivit na sněhu a
v zimní přírodě

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

Učivo ŠVP
výstup a sestup, chůze po lavičce, sed na švédské bedně,
výstup na žebřiny, sestup
cvičení odvahy a rovnováhy

žák dle svých možností

učí se základním dovednostem na tělocvičném nářadí

Výstup ŠVP

Vu – pobyt v
přírodě

Řv – říkadla,
básničky
Hv – dětské
písničky

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 2. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

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

za pomoci dospělého se učí orientovat v nestandardních
podmínkách

zkouší si spolupráci a komunikaci při aktivitách ve
dvojici a ve skupině

seznamuje se s jednoduchými pravidly fair - play

vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení

pravidla her, závodů, soutěží, dodržování pravidel

získává představu o pravidlech zjednodušených
pohybových činností – her, soutěží

učí se respektovat zdravotní handicap druhých

odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností
názvy cvičebního nářadí a náčiní

seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy – názvy
pohybových činností, nářadí, náčiní

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

povely, signály, značky, pobídky
vzájemná komunikace

žák dle svých možností

učí se vnímat, rozumět a správně reagovat na jednoduché
výzvy a povely k pohybovým činnostem

Výstup ŠVP

Vu – jména
spolužáků

Řv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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žák dle svých možností

Učivo ŠVP

pohybové hry s různým zaměřením

využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
válení sudů, kolébka, nácvik 1. fáze kotoulu
vzpor dřepmo, sed roznožný
výstup a sestup, chůze po lavičce, sed na švédské bedně,
výstup na žebřiny, sestup

osvojí si základní pohybové lokomoce, dovednosti,
prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů

získá znalosti pohybových her s použitím náčiní i bez

provádí jednoduché úkony z oblasti základů gymnastiky

zvládá jednoduché pohybové činnosti na tělocvičném
nářadí

mít osvojeny základní
pohybové lokomoce,
dovednosti, prostorovou
orientaci podle individuálních
předpokladů

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

vhodné obutí, nebezpečí úrazu
bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
bezpečné užívání tělocvičného nářadí a náčiní

použití sportovního oblečení a obutí
osobní hygiena, hygiena při Tv

používá cvičební úbor, zná místo jeho uložení
má osvojeny základní hygienické návyky při
pohybových aktivitách
dodržuje základní pravidla bezpečnosti při pohybových
aktivitách v různém prostředí

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

význam rozcvičení, cviky pro zahřátí
průpravná, psychomotorická a protahovací cvičení
koordinační cvičení (i se zavřenýma očima)
cvičení pro správné držení těla
jednoduchá oddechová a relaxační cvičení
správné dýchání, dechová cvičení

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
motivační a napodobivé hry, protahovací cvičení
jednoduché dětské tanečky a rytmická cvičení
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině
tělocvična, hřiště, park, vyhrazené místo ve třídě, příroda
apod.)
pohybový režim, pohybové a rekreační aktivity v rodině,
zájmových kroužcích

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

osvojí si základní dovednosti pro přípravu organismu na
pohybovou činnost, zvládne ji podle pokynů
vnímá a uvědomuje si jednotlivé části svého těla,
procvičuje si uvědomělý pohyb končetin
provádí jednoduchá oddechová a uvolňovací cvičení
procvičuje správné dýchání, držení těla

využívá různá prostředí ke spontánním pohybovým
aktivitám
vyhledává pohybové činnosti, které mu přinášejí radost

aktivně se zapojuje do každodenních pohybových
činností

Výstup ŠVP

zvládat podle pokynů přípravu
na pohybovou činnost

mít kladný postoj
k pohybovým aktivitám

Výstup RVP

Tělesná výchova 3. ročník ZŠS

Pv – nácvik
svlékání a oblékání,
osobní hygiena

Vu – části lidského
těla
Řv – hlasová a
fonační cvičení

Řv – říkadla,
básničky
Hv – dětské
písničky

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 3. ročník ZŠS

herní náčiní
bezpečnost při používání herního náčiní

průpravné hry, honičky
hry s míčem, kolektivní hry s využitím chůze a běhu

vhodné oblečení a obutí
vycházky do přírody, vytrvalostní chůze, chůze v terénu
chování v přírodě, ochrana přírody

bobování, sáňkování, hry ve sněhu
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

seznámení s ledovou plochou, chůze podél mantinelu,
cvičení odvahy a stability, jízda s oporou
bezpečnost při jízdě na bruslích

plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí,
hry ve vodě, základní plavecké dovednosti

má představu o základních pravidlech jednoduchých
sportovních her

trénuje chůzi v terénu, učí se překonávat přiměřené
přírodní překážky
snaží se dodržovat základní pravidla a zásady správného
chování v přírodě

zvládá jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

absolvuje základní plavecký výcvik v plavecké škole

lezení vpřed, přelézání, podlézání, prolézání různých
překážek (obruč, díly švédské bedny, průlezky apod.)

zvládá základní dovednosti lezení

nacvičuje manipulaci a použití různého herního náčiní

poskoky na místě (snožmo, na jedné a druhé noze)
poskoky z místa, skok přes čáru, seskok

procvičuje jednoduché poskoky, skoky a seskoky

koulení a chytání míče na zemi, po šikmé ploše
házení a chytání míče, nadhazování míče oběma rukama

běh v prostoru, v zástupu, na daný signál
nacvičuje tiché našlapování při běhu, zvedání nohou,
ohýbání v kolenou

běhá v prostoru, v zástupu i na daný signál

provádí jednoduché činnosti s míčem

správné držení těla při chůzi (držení hlavy, volné paže)
chůze daným směrem, po čáře, laně apod.
chůze v zástupu, rytmická chůze
chůze s předmětem (míč, míček, kroužek, apod.)
překračování nízkých překážek

trénuje různé varianty chůze

Učivo ŠVP
rytmická cvičení, chůze, nácvik střídání běhu a chůze,
nácvik přísunného kroku stranou
jednoduché tanečky

žák dle svých možností

učí se vnímat rytmus hudby, říkadla v souladu
s pohybem
zatančí jednoduchý taneček

Výstup ŠVP

MPV

Pv – oblékání
v jednotlivých
ročních obdobích

Vu – příroda a její
ochrana

Řv – říkadla,
básničky
Hv – dětské
písničky
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žák by měl

reagovat na základní pokyny a
povely k osvojené činnosti

Výstup RVP

Tělesná výchova 3. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

vnímá obecné zásady sportovního jednání a chování –
fair play

učí se respektovat zdravotní handicap druhých

učí se správné spolupráci a komunikaci při aktivitách ve
dvojici a ve skupině, popř. družstvu

pravidla her, závodů, soutěží, dodržování pravidel

má představu o pravidlech zjednodušených pohybových
činností – her, soutěží, nacvičuje si jejich dodržování
za pomoci dospělého se orientuje v nestandardních
podmínkách

vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
sledování kolektivních her v Tv, na hřišti
komunikace ve sportu

spolupráce
komunikace

organizace prostoru a pohybových činností
v nestandardních podmínkách, sportovní výzbroj a
výstroj, zásady chování a jednání v různém prostředí a
při různých činnostech

odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností
názvy cvičebního nářadí a náčiní

zná a umí použít některé základními tělocvičnými pojmy
– názvy pohybových činností, nářadí, náčiní

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

povely, signály, značky, pobídky
vzájemná komunikace

žák dle svých možností

vnímá, rozumí a správně reaguje na jednoduché výzvy a
povely k pohybovým činnostem

Výstup ŠVP

Vu – základy
společenského
chování

Vu – lidé kolem nás

Rv – rozvoj slovní
zásoby

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 4. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

dechová cvičení, správné držení těla

posilovací, uvolňovací a protahovací cvičení
cvičení na zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů

relaxační cvičení

vyrovnávací a kompenzační cvičení
speciální cvičení podle druhu oslabení

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
cvičení během dne

použití sportovního oblečení a obutí
osobní hygiena, hygiena při Tv

učí se dbát na správné dýchání a správné držení těla

nacvičuje jednoduchá cvičení pro správné držení těla

provádí oddechová a uvolňovací cvičení

učí se napodobovat a podle pokynu provádět korektivní
cvičení v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti a vůli
pro zlepšení pohybové dovednosti

používá cvičební úbor, zná místo jeho uložení
upevňuje základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách
osvojuje si základní pravidla bezpečnosti při pohybových
aktivitách v různém prostředí, učí se podle nich chovat

rozvíjí základní pohybové dovednosti při jednoduchých
individuálních a týmových činnostech, hrách a soutěžích

cvičení pohybové koordinace (i se zavřenýma očima),
psychomotorická cvičení

procvičuje uvědomělý pohyb končetin, soustředí se na
cvičení, prožívá činnost

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

vhodné obutí, nebezpečí úrazu
bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
bezpečné užívání tělocvičného nářadí a náčiní

tělocvična, park, hřiště, vyhrazené místo ve třídě, na
chodbě

využívá různá prostředí ke spontánním pohybovým
aktivitám

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
motivační a napodobivé hry, protahovací cvičení
jednoduché dětské tanečky a rytmická cvičení
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

žák dle svých možností

provádí každodenní pohybové činnosti

Výstup ŠVP

Pv, Vu –
sebeobslužné
činnosti, osobní
hygiena

Řv – dechová a
fonační cvičení

Řv – dechová a
fonační cvičení

Vu – části těla

Řv, Čt – říkadla,
básničky

MPV
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Výstup RVP
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Tělesná výchova 4. ročník ZŠS

podlézání, přelézání a prolézání vyšších překážek
vystupování, sestupování, přelézání (žebřiny, žebřík)

házení a chytání míče, přehazování nízkých překážek
házení jednou rukou, oběma rukama
nácvik hodu míčem do dálky horním obloukem

herní náčiní (tradiční i netradiční)
bezpečnost při používání herního náčiní

cvičení s netradičním náčiním (šlapadla, balanční desky,
pojízdné desky, jízda na rotopedu, stolní tenis apod.)

honičky, míčové hry, kolektivní hry s využitím chůze a
běhu, závodivé hry

osvojuje si dovednosti házení a chytání míče

procvičuje jednoduchou manipulaci s různým herním
náčiním

seznamuje se s netradičními pohybovými činnostmi

uplatňuje osvojené pohybové dovednosti ve sportovních
hrách

procvičuje jednoduché poskoky, skoky a seskoky

rozvíjí dovednosti lezení

správné držení těla při chůzi (držení hlavy, volné paže)
chůze daným směrem, po čáře, laně apod.
chůze v zástupu, ve dvojicích, rytmická chůze
chůze s předmětem (míč, míček, kroužek, apod.)
překračování nízkých překážek
chůze po schodech

procvičuje a rozvíjí různé varianty chůze

běh v dráze, za vedoucím žákem, v zástupu
volný běh kolem drobných předmětů (slalom)
výběh na daný signál ze stoje, z dřepu, sedu apod
.
poskoky na místě (snožmo, na jedné a druhé noze)
poskoky z místa, dokola
skok přes čáru, seskok, nácvik skoku dalekého

rytmická cvičení, chůze, střídání běhu a chůze, přísunný
krok stranou

vnímá rytmus hudby, říkadla, snaží se sladit pohyby těla
s daným rytmem

trénuje běh udaným směrem, slalom a běh na daný signál

chůze po lavičce s obratem, v dřepu, po nízké kladině
visy na nízké hrazdě, žebřinách, kruzích s výdrží
sjíždění po lavičce zavěšené na žebřinách, chůze po
šikmé ploše

rozvíjí pohybové dovednosti na tělocvičném nářadí

Učivo ŠVP
průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
převaly stranou, kolébka z dřepu spojeného, nácvik
kotoulu, změny postojů a poloh
vzpor dřepmo, sed roznožný

žák dle svých možností

procvičuje jednoduché úkony z oblasti základů
gymnastiky

Výstup ŠVP

Hv – rytmická
cvičení, písničky

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 4. ročník ZŠS

jízda podél mantinelu, cvičení odvahy a stability, jízda
s oporou, nácvik odrazu
bezpečnost při jízdě na bruslích

plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí,
hry ve vodě, základní plavecké dovednosti

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

absolvuje základní plavecký výcvik v plavecké škole

povely, signály, značky, pobídky
organizace činnosti

odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností
názvy cvičebního nářadí a náčiní

honičky, míčové hry, kolektivní hry s využitím chůze a
běhu, závodivé hry

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

sportovní jednání a chování v Tv, na hřišti, při soutěžích
vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
spolupráce, fair play

procvičuje správné reakce na smluvené povely, gesta a
signály pro organizaci činnosti

rozvíjí znalosti základních tělocvičných pojmů – názvy
pohybových činností, nářadí, náčiní

nacvičuje dodržování základních pravidel jednoduchých
sportovních her

za pomoci dospělého se orientuje v nestandardních
podmínkách

rozvíjí dovednosti spolupráce a komunikace při
aktivitách ve dvojici a ve skupině, popř. družstvu

uvědomuje si obecné zásady sportovního jednání a
chování
vnímá a respektuje zdravotní handicap
při pohybových aktivitách se podílí se na vytváření
přátelské atmosféry

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

bobování, sáňkování, hry ve sněhu
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

zvládá jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě

Učivo ŠVP
vhodné oblečení a obutí
vycházky do přírody, vytrvalostní chůze, chůze v terénu
chování v přírodě, ochrana přírody

žák dle svých možností

rozvíjí chůzi v terénu a překonávání přiměřených
přírodních překážek
dodržuje základní pravidla a zásady správného chování
v přírodě

Výstup ŠVP

Vu – základy
společenského
chování

Vu – lidé kolem nás

Rv – rozvoj slovní
zásoby

Vu – příroda a její
ochrana

MPV
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Učivo ŠVP

dechová cvičení, správné držení těla

posilovací, uvolňovací a protahovací cvičení
cvičení na zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů

relaxační cvičení

vyrovnávací a kompenzační cvičení
speciální cvičení podle druhu oslabení

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
cvičení během dne

použití sportovního oblečení a obutí
osobní hygiena, hygiena při Tv

procvičuje správné dýchání a správné držení těla

nacvičuje jednoduchá cvičení pro správné držení těla

provádí oddechová a uvolňovací cvičení

učí se napodobovat a podle pokynu provádět korektivní
cvičení v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti a vůli
pro zlepšení pohybové dovednosti

používá cvičební úbor, zná místo jeho uložení
upevňuje základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách
osvojuje si základní pravidla bezpečnosti při pohybových
aktivitách v různém prostředí, učí se podle nich chovat

rozvíjí základní pohybové dovednosti při jednoduchých
individuálních a týmových činnostech, hrách a soutěžích

cvičení pohybové koordinace (i se zavřenýma očima),
psychomotorická cvičení

rozvíjí a upevňuje uvědomělý pohyb končetin, soustředí
se na cvičení, prožívá činnost

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

vhodné obutí, nebezpečí úrazu
bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
bezpečné užívání tělocvičného nářadí a náčiní

tělocvična, park, hřiště, vyhrazené místo ve třídě, na
chodbě

využívá různá prostředí ke spontánním pohybovým
aktivitám

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
motivační a napodobivé hry, protahovací cvičení
jednoduché dětské tanečky a rytmická cvičení
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

žák dle svých možností

provádí každodenní pohybové činnosti

Výstup ŠVP

Pv, Vu –
sebeobslužné
činnosti, osobní
hygiena

Řv – dechová a
fonační cvičení

Řv – dechová a
fonační cvičení

Vu – části těla

Řv, Čt – říkadla,
básničky

MPV
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poskoky na místě (snožmo, na jedné a druhé noze)
poskoky z místa, dokola
skok přes čáru, seskok, nácvik skoku dalekého

podlézání, přelézání a prolézání vyšších překážek
vystupování, sestupování, přelézání (žebřiny, žebřík)

házení a chytání míče, přehazování nízkých překážek
házení jednou rukou, oběma rukama
nácvik hodu míčem do dálky horním obloukem

herní náčiní (tradiční i netradiční)
bezpečnost při používání herního náčiní

cvičení s netradičním náčiním (šlapadla, balanční desky,
pojízdné desky, jízda na rotopedu, stolní tenis apod.)

honičky, míčové hry, kolektivní hry s využitím chůze a
běhu, závodivé hry

procvičuje jednoduché poskoky, skoky a seskoky

rozvíjí dovednosti lezení

osvojuje si dovednosti házení a chytání míče

procvičuje jednoduchou manipulaci s různým herním
náčiním

seznamuje se s netradičními pohybovými činnostmi

uplatňuje osvojené pohybové dovednosti ve sportovních
hrách

správné držení těla při chůzi (držení hlavy, volné paže)
chůze daným směrem, po čáře, laně apod.
chůze v zástupu, ve dvojicích, rytmická chůze
chůze s předmětem (míč, míček, kroužek, apod.)
překračování nízkých překážek
chůze po schodech

procvičuje a rozvíjí různé varianty chůze

běh v dráze, za vedoucím žákem, v zástupu
volný běh kolem drobných předmětů (slalom)
výběh na daný signál ze stoje, z dřepu, sedu apod.

rytmická cvičení, chůze, střídání běhu a chůze, přísunný
krok stranou

vnímá rytmus hudby, říkadla, snaží se sladit pohyby těla
s daným rytmem

trénuje běh udaným směrem, slalom a běh na daný signál

chůze po lavičce s obratem, v dřepu, po nízké kladině
visy na nízké hrazdě, žebřinách, kruzích s výdrží
sjíždění po lavičce zavěšené na žebřinách, chůze po
šikmé ploše

rozvíjí pohybové dovednosti na tělocvičném nářadí

Učivo ŠVP
průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
převaly stranou, kolébka z dřepu spojeného, nácvik
kotoulu, změny postojů a poloh
vzpor dřepmo, sed roznožný

žák dle svých možností

procvičuje jednoduché úkony z oblasti základů
gymnastiky

Výstup ŠVP

Hv – rytmická
cvičení, písničky

MPV
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jízda podél mantinelu, cvičení odvahy a stability, jízda
s oporou, nácvik odrazu, nácvik jízdy bez opory
bezpečnost při jízdě na bruslích

plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí,
hry ve vodě, základní plavecké dovednosti

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

absolvuje základní plavecký výcvik v plavecké škole

povely, signály, značky, pobídky
organizace činnosti

odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností
názvy cvičebního nářadí a náčiní

honičky, míčové hry, kolektivní hry s využitím chůze a
běhu, závodivé hry

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

sportovní jednání a chování v Tv, na hřišti, při soutěžích
vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
spolupráce, fair play

procvičuje správné reakce na smluvené povely, gesta a
signály pro organizaci činnosti

rozvíjí znalosti základních tělocvičných pojmů – názvy
pohybových činností, nářadí, náčiní

nacvičuje dodržování základních pravidel jednoduchých
sportovních her

za pomoci dospělého se orientuje v nestandardních
podmínkách

rozvíjí dovednosti spolupráce a komunikace při
aktivitách ve dvojici a ve skupině, popř. družstvu

uvědomuje si obecné zásady sportovního jednání a
chování
vnímá a respektuje zdravotní handicap
při pohybových aktivitách se podílí se na vytváření
přátelské atmosféry

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

bobování, sáňkování, hry ve sněhu
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

zvládá jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě

Učivo ŠVP
vhodné oblečení a obutí
vycházky do přírody, vytrvalostní chůze, chůze v terénu
chování v přírodě, ochrana přírody

žák dle svých možností

rozvíjí chůzi v terénu a překonávání přiměřených
přírodních překážek
dodržuje základní pravidla a zásady správného chování
v přírodě

Výstup ŠVP

Vu – základy
společenského
chování

Vu – lidé kolem nás

Rv – rozvoj slovní
zásoby

Vu – příroda a její
ochrana

MPV
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Učivo ŠVP

podle pokynů provádí jednoduchá korektivní cvičení
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením, učí se je zařazovat do svého
pohybového režimu
nacvičuje a zdokonaluje jednotlivé pohyby podle
konkrétních pokynů

podle pokynů provádí základní pohybové činnosti
uplatňované při přípravě organismu před pohybovou
aktivitou i uklidnění organismu po ukončení činnosti
procvičuje správné reakce na dané povely
rozvíjí a upevňuje správnou techniku oddechových a
uvolňovacích cvičení

používá cvičební úbor a vhodné sportovní oblečení a
obutí pro pohybovou aktivitu
dodržuje základní hygienické návyky při pohybových
činnostech
dbá na základní pravidla bezpečnosti při pohybových
aktivitách v různém prostředí

podle svých pohybových možností a schopností rozvíjí
základní pohybové dovednosti
provádí jednoduché úkony z oblasti základů gymnastiky

zvládat podle pokynu základní
přípravu organismu před
pohybovou činností i uklidnění
organismu po ukončení
činnosti

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

rozvíjet základní pohybové
dovednosti podle svých
pohybových možností a
schopností

průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
převaly stranou, kolébka z dřepu spojeného, nácvik
kotoulu, změny postojů a poloh

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

osobní hygiena, hygiena při Tv
vhodné obutí, nebezpečí úrazu
bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
bezpečné užívání tělocvičného nářadí a náčiní

použití sportovního oblečení a obutí

základní tělocvičné povely
relaxační a oddechová cvičení

rozcvička, cviky pro zahřátí
průpravná, psychomotorická a protahovací cvičení

tělocvičné pokyny

vyrovnávací a kompenzační cvičení
speciální cvičení podle druhu oslabení
pohybový režim

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
cvičení během dne

upevňuje správné dýchání a správné držení těla

rozvíjí a upevňuje uvědomělý pohyb končetin, soustředí
se na cvičení, prožívá činnost
procvičuje jednoduchá cvičení pro správné držení těla

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti a vůli
pro zlepšení pohybové dovednosti

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

cvičení během den, tělovýchovné chvilky (tělocvična,
park, hřiště, vyhrazené místo ve třídě apod.)
motivační a napodobivé hry, protahovací cvičení
jednoduché dětské tanečky a rytmická cvičení
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině
cvičení pohybové koordinace (i se zavřenýma očima),
psychomotorická cvičení
posilovací, uvolňovací a protahovací cvičení, cvičení na
zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů
dechová cvičení, správné držení těla

žák dle svých možností

provádí každodenní pohybové činnosti, využívá různá
prostředí ke spontánním pohybovým aktivitám, zlepšuje
svou tělesnou zdatnost

Výstup ŠVP

podle pokynu uplatňovat
v pohybovém režimu
korektivní cvičení v souvislosti
s vlastním zdravotním
oslabením

zlepšovat svou tělesnou
zdatnost, pohybový projev a
správné držení těla

Výstup RVP

Tělesná výchova 6. ročník ZŠS

Pv, Vu –
sebeobslužné
činnosti, osobní
hygiena

Řv – dechová a
fonační cvičení

Vu – režim dne

Rv – dechová a
fonační cvičení

Vu – části těla

Řv, Čt – říkadla,
básničky

MPV
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házení a chytání míče, přehazování nízkých překážek
házení jednou rukou, oběma rukama
nácvik hodu míčem do dálky horním obloukem

herní náčiní (tradiční i netradiční)
bezpečnost při používání herního náčiní

cvičení s netradičním náčiním (šlapadla, balanční desky,
pojízdné desky, jízda na rotopedu, stolní tenis apod.)

vhodné oblečení a obutí
vycházky do přírody, vytrvalostní chůze, chůze v terénu
chování v přírodě, ochrana přírody

procvičuje dovednosti házení a chytání míče

osvojuje si jednoduchou manipulaci s různým herním
náčiním

seznamuje se s netradičními pohybovými činnostmi

trénuje chůzi v terénu a překonávání přiměřených
přírodních překážek
dodržuje základní pravidla a zásady správného chování
v přírodě
zvládá jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě

bobování, sáňkování, hry ve sněhu
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

podlézání, přelézání a prolézání vyšších překážek
vystupování, sestupování, přelézání (žebřiny, žebřík)

rozvíjí a upevňuje dovednosti lezení

běh v dráze, za vedoucím žákem, v zástupu
volný běh kolem drobných předmětů (slalom)
výběh na daný signál ze stoje, z dřepu, sedu apod.

trénuje běh udaným směrem, slalom a běh na daný signál

poskoky na místě (snožmo, na jedné a druhé noze)
poskoky z místa, dokola
skok přes čáru, seskok, nácvik skoku dalekého

správné držení těla při chůzi (držení hlavy, volné paže)
chůze daným směrem, po čáře, laně apod.
chůze v zástupu, ve dvojicích, rytmická chůze
chůze s předmětem (míč, míček, kroužek, apod.)
překračování nízkých překážek
chůze po schodech

rozvíjí a upevňuje různé varianty chůze

zvládá jednoduché poskoky, skoky a seskoky

rytmická cvičení, chůze, střídání běhu a chůze
základní prvky lidových tanců, přísunný krok stranou,
zátočka ve dvojicích

procvičuje si pohyb v daném tempu a rytmu
zatančí jednoduchý taneček

Učivo ŠVP
chůze po lavičce s obratem, v dřepu, po nízké kladině
visy na nízké hrazdě, žebřinách, kruzích s výdrží
sjíždění po lavičce zavěšené na žebřinách, chůze po
šikmé ploše

žák dle svých možností

rozvíjí a upevňuje pohybové dovednosti na tělocvičném
nářadí

Výstup ŠVP

Vu – příroda v zimě

Vu – chování v
přírodě
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žák dle svých možností

honičky, míčové hry, kolektivní hry s využitím chůze a
běhu, závodivé hry

pravidla her, soutěží

posuzování sportovního výkonu (povzbuzování, apod.)

měření výkonu

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
sportovní jednání a chování v Tv, na hřišti, při soutěžích
vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
spolupráce, fair play

dodržuje základní pravidla zjednodušených sportovních
her, pohybových činností a soutěží

získává představu o základních povinnostech hráče,
rozhodčího a diváka při hře a soutěži

učí se sledovat a posuzovat výkon svůj i spolužákův

seznamuje se s měřením a posuzováním výkonu

za pomoci dospělého se orientuje v nestandardních
podmínkách

rozvíjí dovednosti spolupráce a komunikace při
aktivitách ve dvojici a ve skupině, popř. družstvu
uvědomuje si obecné zásady sportovního jednání a
chování
vnímá a respektuje zdravotní handicap
při pohybových aktivitách se podílí se na vytváření
přátelské atmosféry

odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností
názvy cvičebního nářadí a náčiní

rozumí základním povelům pořadových cvičení a
signálům pro organizaci pohybové činnosti
procvičuje a upevňuje provedení konkrétních pohybů,
cviků a činností podle pokynu
zná základních tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, nářadí, náčiní

základní povely, signály, značky, pobídky
organizace činnosti

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

jízda podél mantinelu, cvičení odvahy a stability, jízda
s oporou, nácvik odrazu, nácvik jízdy bez opory
bezpečnost při jízdě na bruslích

Učivo ŠVP

rozumět základním termínům
tělocvičné terminologie a
reagovat na pokyny provádění
vlastní pohybové činnosti

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

Výstup ŠVP

uplatňuje osvojené pohybové dovednosti při
jednoduchých individuálních a týmových činnostech,
hrách a soutěžích

žák by měl

využívat osvojené pohybové
dovednosti při hrách a
soutěžích

Výstup RVP

Tělesná výchova 6. ročník ZŠS

Vu – základy
společenského
chování

Vu – lidé kolem nás

P – měření (m)

Rv – rozvoj slovní
zásoby

Vu – mezilidské
vztahy, komunikace

MPV

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučuje se v 7 až 10. ročníku jako samostatný předmět 3 hodiny týdně. Tělesná
výchova je 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:

-

rozvíjí pohybové aktivity od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě
podporuje vlastní pohybovou seberealizaci
respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické
schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci
umožňuje žákům rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových
možností a poznání vlastních omezení
upevňuje vytváření pohybového režimu s ohledem na zdravotní a pohybová omezení
pomáhá k regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže při školní výuce
vede k pochopení významu pohybu pro zdraví a důležitosti péče o své zdraví
seznamuje s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných
situacích
rozvíjí navozování sociálních kontaktů
vede k dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při pohybových aktivitách

Formy a metody práce:

-

skupinové cvičení s využitím veškerého dostupného nářadí, náčiní a pomůcek
individuální činnosti na nářadí, ve dvojici a malé skupině
tělovýchovné chvilky v jiných předmětech
zájmové kroužky
využití nabídky zimního stadionu a plaveckého bazénu
využití relaxační hudby
soutěže, závody, cvičení a pohyb v přírodě
turistika

Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

lidské aktivity a problémy životního prostředí – ochrana při masových sportovních
akcích, vysoké oceňování zdraví, vztah člověka a zdraví – možnosti a způsoby
ochrany zdraví
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OSV – rozvoj poznávacích schopností, sebepoznání a sebepojetí – moje tělo, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena – uvolnění, relaxace, mezilidské vztahy, rozvoj
individuálních a sociálních dovedností pro spolupráci
MDV – kritické vnímání mediálních sdělení – rozdíl mezi zprávou a reklamou, rozlišování
zábavních prvků od sdělení informativních a společensky významných
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 slovních pokynů
• posuzovat a měřit si základní pohybové výkony a porovnávat je s předchozími
výsledky
• vytvářet si aktivní vztah ke sportu a k pohybové seberealizaci
• rozvíjet a využívat své pohybové dovednosti a schopnosti
Kompetence k řešení problémů
• uplatňovat zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí
• vnímat 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
• podílet se na vytváření pravidel při činnostech, pravidla dodržovat
• v případě potřeby poskytnout pomoc nebo ji přivolat
Kompetence občanské
• vytvářet si pravidelný pohybový režim, snažit se o zlepšení své zdatnosti
• spojovat svou pohybovou činnost se zdravím
• být ohleduplný
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Kompetence pracovní
• dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve škole i
v běžném životě
• podílet se na přípravě a organizaci činností
• užívat jednotlivé tělocvičné nářadí, náčiní i pomůcky
• udržovat pořádek, pečovat o sportovní vybavení, o cvičební úbor
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Tělesná výchova 7. Ročník ZŠS
žák dle svých možností

rychlý běh na krátké vzdálenosti, závodivé hry
běh individuálním tempem na delší vzdálenosti, rychlá
chůze, aerobní cvičení

posilovací cvičení různých svalových skupin –
přetahování lanem, visy na žebřinách, kruzích apod.
nebezpečí natažení svalu, přetížení

rozcvička, cviky pro zahřátí
psychomotorická a protahovací cvičení
průpravná gymnastická a atletická cvičení

správné dýchání, zklidnění organismu

relaxační a oddechová cvičení

vyrovnávací a kompenzační cvičení
speciální cvičení podle druhu oslabení
pohybový režim

cvičení pros správné držení těla
cvičení na zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů

dechová cvičení, správné držení těla

bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena
bezpečné užívání sportovního nářadí a náčiní
pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty

učí se správnému a bezpečnému rozvoji silových
schopností

zvládá základní přípravu před pohybovou činností,
provádí jednoduchá rozcvičovací a průpravná cvičení

učí se správně vydýchat a uvolnit tělo po zátěži

rozvíjí a upevňuje správnou techniku oddechových a
uvolňovacích cvičení
učí se zařazovat jednoduchá korektivní cvičení
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením do svého pohybového režimu

osvojuje si jednoduchá zdravotně zaměřená cvičení pro
správné držení těla

upevňuje správné dýchání a správné držení těla

uvědomuje si základní pravidla bezpečného chování
v tělocvičně i v méně známém prostředí jiných
sportovišť, v přírodě a při přesunech v silničním provozu

spontánní pohybové aktivity v různém prostředí
(tělocvična, vyhrazené místo ve třídě, doma, hřiště, park,
zahrada apod.)
cvičení pohybové koordinace (i se zavřenýma očima),
psychomotorická cvičení

spontánní pohybové aktivity jednotlivce, dvojic, ve
skupině

cvičení během den, tělovýchovné chvilky

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo ŠVP

rozvíjí rychlostní a vytrvalostí schopnosti

zdokonaluje a upevňuje uvědomělý pohyb končetin,
soustředí se na cvičení, prožívá činnost

využívá různá prostředí ke spontánním pohybovým
aktivitám

získává představu o důležitosti a významu pohybu pro
zdraví
učí se aktivně zařazovat a uplatňovat pohybovou činnost
ve svém denním režimu

Výstup ŠVP

OSV – ochrana
zdraví

OSV – seberegulace

Př – části lidského
těla

OSV – organizace
volného času

OSV –
psychohygiena

MPV, PT
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Tělesná výchova 7. Ročník ZŠS
žák dle svých možností

výběh na daný signál z různých pozic
plynulé zrychlování a zpomalování běhu podle daného
tempa
běh za vedoucím žákem, v zástupu, změny směru
slalom, běh po kružnici
nácvik běhu s přeskokem přes nízkou překážku

poskoky na místě, z místa, daným směrem
přeskok nízkých překážek
poskoky v dřepu, poskoky s obraty
poskoky na trampolíně, odrazovém můstku

podlézání, přelézání a prolézání vyšších překážek
vystupování, sestupování, přelézání (žebřiny, žebřík)
zlézání přírodních překážek

házení míče s odrazem o zem a jeho chytání
hod na cíl do dálky i do výšky

rozvíjí dovednosti běhu v daném tempu a daným směrem

provádí jednoduché poskoky, skoky a seskoky

procvičuje a zdokonaluje osvojené druhy lezení

upevňuje házení a chytání míče

rytmická cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem
základní prvky lidových tanců, nácvik cvalu stranou a
vpřed, nácvik přísunného kroku vpřed i vzad
cvičené s náčiním i bez náčiní při hudbě (improvizace)

rozvíjí dovednosti hudebně – pohybové činnosti

chůze v daném rytmu, v zástupu, ve dvojicích
chůze na místě, nácvik chůze vzad
chůze přes nízké překážky, s předmětem

chůze po nízké kladině s obraty, rovnovážné postoje
výskok na několik dílů švédské bedny do vzporu klečmo,
vztyk, seskok

získává zkušenosti s náročnějšími cvičeními na
tělocvičném nářadí, upevňuje již osvojené dovednosti

procvičuje a upevňuje chůzi podle daných pokynů

průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
kolébka, převaly, kotouly
rychlé změny poloh a postojů

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

pomoc při pádu, zlomenině, záchvatu, ošetření drobného
poranění
přivolání pomoci

Učivo ŠVP

procvičuje a rozvíjí základní úkony z oblasti gymnastiky

nacvičuje základy první pomoci a ošetřování drobného
poranění
učí se správně reagovat při zranění, přivolat pomoc
dospělého, lékaře

Výstup ŠVP

Hv – hudebně
pohybové činnosti

Př – úrazy, prevence

MPV, PT
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základy fotbalu, florbalu, házené, košíkové, vybíjené
apod.
závodivé hry, honičky

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

technika jízdy na kole, tříkolce
bezpečnost jízdy, pravidla silničního provozu

turistika a pobyt v přírodě
vhodné oblečení, obutí
chůze a orientace v terénu vytrvalostní chůze
základy táboření, chování v přírodě, ochrana přírody

hry ve sněhu

seznamuje se se základními pravidly a dovednostmi
kolektivních sportovních her

uplatňuje základní pohybové dovednosti při
jednoduchých individuálních a týmových činnostech,
hrách a soutěžích

nacvičuje jízdu na kole nebo na tříkolce

seznamuje se se základními dovednostmi a znalostmi
z oblasti turistiky

provádí jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě
nacvičuje správnou techniku jízdy na lyžích, na sáňkách
a bobech

rozumí základním povelům pořadových cvičení a
signálům pro organizaci pohybové činnosti
zdokonaluje a upevňuje správné provedení konkrétních
pohybů, cviků a činností podle pokynu

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

cvičení s netradičním náčiním (šlapadla, balanční desky,
pojízdné desky, jízda na rotopedu, stolní tenis apod.)

získává zkušenosti s netradičními pohybovými činnostmi

základní povely, signály, značky, pobídky
organizace činnosti

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

jízda s oporou, nácvik odrazu, nácvik jízdy bez opory
bezpečnost při jízdě na bruslích

nácvik jízdy na běžkách, technika sáňkování, bobování
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

herní náčiní (tradiční i netradiční)
bezpečnost při používání herního náčiní

rozvíjí jednoduchou manipulaci s různým herním
náčiním

Učivo ŠVP
průpravné atletické činnosti
běh v dráze na daný signál
nácvik skoku dalekého (bez rozběhu i s krátkým
rozběhem)
nácvik hodu kriketovým míčkem (horní oblouk)

žák dle svých možností

nacvičuje základy atletických činností

Výstup ŠVP

OSV – organizace
volného času

EV – vtah k přírodě
a její ochrana

MPV, PT
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žák dle svých možností

posuzování sportovního výkonu (povzbuzování, apod.)

měření výkonu (použití pásma, stopek)
posuzování různých výkonů

OH, mistrovství světa, národní liga, …
významní sportovci historie a současnosti

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

sportovní jednání a chování v Tv, na hřišti, při soutěžích

učí se sledovat a posuzovat výkon svůj i spolužákův

nacvičuje měření a posuzování výkonu svého i
spolužáka, popř. jiných osob

získá představu o významných sportovních soutěžích a
sportovcích
sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže
v pohybových činnostech, zajímá se o výkony a
osobnosti svého oblíbeného sportovce nebo týmu

učí se samostatně orientovat v nestandardních
podmínkách

rozvíjí dovednosti spolupráce a komunikace při
aktivitách ve dvojici a ve skupině, popř. družstvu

uvědomuje si obecné zásady sportovního jednání a
chování
vnímá a respektuje zdravotní handicap
při pohybových aktivitách se podílí se na vytváření
přátelské atmosféry

vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
spolupráce, fair play

rozlišování a respektování rolí

odborná terminologie z oblasti sportu
názvy a pojmenovávání cvičebního nářadí, náčiní, aktivit
pravidla her, soutěží
kolektivní hry (fotbal, vybíjená, přehazovaná apod.)

Učivo ŠVP

vnímá základní povinnosti hráče, rozhodčího a diváka při
hře a soutěži

rozvíjí znalosti a správnou aplikaci pravidel sportovních
her, pohybových činností a soutěží

seznamuje se s odbornou tělocvičnou terminologií

Výstup ŠVP

Vl – mezilidské
vztahy

P – měrové a časové
jednotky

MPV, PT
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spontánní pohybové aktivity v různém prostředí
(tělocvična, vyhrazené místo ve třídě, doma, hřiště, park,
zahrada apod.)

cvičení pohybové koordinace (i se zavřenýma očima),
psychomotorická cvičení

rychlý běh na krátké vzdálenosti, závodivé hry
běh individuálním tempem na delší vzdálenosti, rychlá
chůze, aerobní cvičení

posilovací cvičení různých svalových skupin –
přetahování lanem, visy na žebřinách, kruzích apod.
nebezpečí natažení svalu, přetížení

rozcvička, cviky pro zahřátí
psychomotorická a protahovací cvičení
průpravná gymnastická a atletická cvičení

správné dýchání, zklidnění organismu

relaxační a oddechová cvičení

vyrovnávací a kompenzační cvičení
speciální cvičení podle druhu oslabení
pohybový režim

cvičení pros správné držení těla
cvičení na zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů

dechová cvičení, správné držení těla

bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena
bezpečné užívání sportovního nářadí a náčiní
pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty

pomoc při pádu, zlomenině, záchvatu, ošetření drobného
poranění

využívá různá prostředí ke spontánním pohybovým
aktivitám

zdokonaluje a upevňuje uvědomělý pohyb končetin,
soustředí se na cvičení, prožívá činnost

rozvíjí rychlostní a vytrvalostí schopnosti

procvičuje správné a bezpečné provádění silových
činností

zvládá základní přípravu před pohybovou činností,
provádí jednoduchá rozcvičovací a průpravná cvičení

umí se správně vydýchat a uvolnit tělo po zátěži

rozvíjí a upevňuje správnou techniku oddechových a
uvolňovacích cvičení
učí se zařazovat jednoduchá korektivní cvičení
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením do svého pohybového režimu

procvičuje jednoduchá zdravotně zaměřená cvičení pro
správné držení těla

upevňuje správné dýchání a správné držení těla

rozvíjí a upevňuje znalosti základních pravidel
bezpečného chování v tělocvičně i v méně známém
prostředí jiných sportovišť, v přírodě a při přesunech
v silničním provozu

osvojuje si základy první pomoci a ošetřování drobného
poranění

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo ŠVP

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
spontánní pohybové aktivity jednotlivce, dvojic, ve
skupině

žák dle svých možností

uvědomuje si význam pohybu pro zdraví
učí se aktivně zařazovat a uplatňovat pohybovou činnost
ve svém denním režimu

Výstup ŠVP

Př – úrazy, prevence

OSV – ochrana
zdraví

OSV - seberegulace

Př – části lidského
těla

OSV – organizace
volného času

OSV –
psychohygiena

MPV, PT
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chůze po nízké kladině s obraty, rovnovážné postoje
výskok na několik dílů švédské bedny do vzporu klečmo,
vztyk, seskok

rytmická cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem
cvičené s náčiním i bez náčiní při hudbě (improvizace)

získává zkušenosti s náročnějšími cvičeními na
tělocvičném nářadí, upevňuje již osvojené dovednosti

učí se uplatňovat vlastní vnímání hudby a osvojené
hudebně – pohybové dovednosti v rytmických a
pohybových činnostech
nacvičuje jednoduché taneční kroky

chůze v daném rytmu, v zástupu, ve dvojicích
chůze na místě, nácvik chůze vzad
chůze přes nízké překážky, s předmětem

výběh na daný signál z různých pozic
plynulé zrychlování a zpomalování běhu podle daného
tempa
běh za vedoucím žákem, v zástupu, změny směru
slalom, běh po kružnici
nácvik běhu s přeskokem přes nízkou překážku

poskoky na místě, z místa, daným směrem
přeskok nízkých překážek
poskoky v dřepu, poskoky s obraty
poskoky na trampolíně, odrazovém můstku

podlézání, přelézání a prolézání vyšších překážek
vystupování, sestupování, přelézání (žebřiny, žebřík)
zlézání přírodních překážek

házení míče s odrazem o zem a jeho chytání
hod na cíl do dálky i do výšky

průpravné atletické činnosti
běh v dráze na daný signál

procvičuje a upevňuje chůzi podle daných pokynů

rozvíjí dovednosti běhu v daném tempu a daným směrem

provádí jednoduché poskoky, skoky a seskoky

procvičuje a zdokonaluje osvojené druhy lezení

upevňuje házení a chytání míče

osvojuje si základy atletických činností

základní prvky lidových tanců, nácvik cvalu stranou a
vpřed, nácvik přísunného kroku vpřed i vzad

průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
kolébka, převaly, kotouly
rychlé změny poloh a postojů

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

přivolání pomoci

Učivo ŠVP

rozvíjí a upevňuje základní úkony z oblasti gymnastiky

učí se správně reagovat při zranění, přivolat pomoc
dospělého, lékaře

Výstup ŠVP

Hv – hudebně
pohybové činnosti

MPV, PT
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pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

technika jízdy na kole, tříkolce
bezpečnost jízdy, pravidla silničního provozu

turistika a pobyt v přírodě
vhodné oblečení, obutí
chůze a orientace v terénu vytrvalostní chůze
základy táboření, chování v přírodě, ochrana přírody

hry ve sněhu

uplatňuje základní pohybové dovednosti při
jednoduchých individuálních a týmových činnostech,
hrách a soutěžích

procvičuje jízdu na kole nebo na tříkolce

nacvičuje základní dovednosti a znalosti z oblasti
turistiky

zvládá jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě
procvičuje správnou techniku jízdy na lyžích, na sáňkách
a bobech

rozumí základním povelům pořadových cvičení a
signálům pro organizaci pohybové činnosti
zdokonaluje a upevňuje správné provedení konkrétních
pohybů, cviků a činností podle pokynu

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

základy fotbalu, florbalu, házené, košíkové, vybíjené
apod.
závodivé hry, honičky

nacvičuje základní pravidla a dovednosti kolektivních
sportovních her

základní povely, signály, značky, pobídky
organizace činnosti

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

jízda s oporou, bez opory, zátočky, zabrždění
bezpečnost při jízdě na bruslích

nácvik jízdy na běžkách, technika sáňkování, bobování
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

cvičení s netradičním náčiním (šlapadla, balanční desky,
pojízdné desky, jízda na rotopedu, stolní tenis apod.)

procvičuje netradiční pohybové činnosti

nácvik skoku dalekého (bez rozběhu i s krátkým
rozběhem)
nácvik hodu kriketovým míčkem (horní oblouk)

Učivo ŠVP

herní náčiní (tradiční i netradiční)
bezpečnost při používání herního náčiní

žák dle svých možností

rozvíjí a upevňuje jednoduchou manipulaci s různým
herním náčiním

Výstup ŠVP

OSV – organizace
volného času

EV – vtah k přírodě
a její ochrana

MPV, PT
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posuzování sportovního výkonu (povzbuzování, apod.)

měření výkonu (použití pásma, stopek)
posuzování různých výkonů

OH, mistrovství světa, národní liga, …
významní sportovci historie a současnosti

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

sportovní jednání a chování v Tv, na hřišti, při soutěžích

učí se sledovat a posuzovat výkon svůj i spolužákův

procvičuje měření a posuzování výkonu svého i
spolužáka, popř. jiných osob

rozvíjí a upevňuje znalosti o významných sportovních
soutěžích a sportovcích
sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže
v pohybových činnostech, zajímá se o výkony a
osobnosti svého oblíbeného sportovce nebo týmu

učí se samostatně orientovat v nestandardních
podmínkách

rozvíjí dovednosti spolupráce a komunikace při
aktivitách ve dvojici a ve skupině, popř. družstvu

uvědomuje si obecné zásady sportovního jednání a
chování
vnímá a respektuje zdravotní handicap
při pohybových aktivitách se podílí se na vytváření
přátelské atmosféry

vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
spolupráce, fair play

rozlišování a respektování rolí

odborná terminologie z oblasti sportu
názvy a pojmenovávání cvičebního nářadí, náčiní, aktivit
pravidla her, soutěží
kolektivní hry (fotbal, vybíjená, přehazovaná apod.

Učivo ŠVP

uvědomuje si při hře a soutěži práva a povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka

rozvíjí znalosti a správnou aplikaci pravidel sportovních
her, pohybových činností a soutěží

seznamuje se s odbornou tělocvičnou terminologií

Výstup ŠVP

Vl – mezilidské
vztahy

P – měrové a časové
jednotky

MPV, PT
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spontánní pohybové aktivity v různém prostředí
(tělocvična, vyhrazené místo ve třídě, doma, hřiště, park,
zahrada apod.)

cvičení pohybové koordinace (i se zavřenýma očima),
psychomotorická cvičení

rychlý běh na krátké vzdálenosti, závodivé hry
běh individuálním tempem na delší vzdálenosti, rychlá
chůze, aerobní cvičení

posilovací cvičení různých svalových skupin –
přetahování lanem, visy na žebřinách, kruzích apod.
nebezpečí natažení svalu, přetížení

rozcvička, cviky pro zahřátí
psychomotorická a protahovací cvičení
průpravná gymnastická a atletická cvičení

správné dýchání, zklidnění organismu

relaxační a oddechová cvičení

vyrovnávací a kompenzační cvičení
speciální cvičení podle druhu oslabení
pohybový režim

cvičení pros správné držení těla
cvičení na zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů

dechová cvičení, správné držení těla

bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena
bezpečné užívání sportovního nářadí a náčiní
pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty

využívá různá prostředí ke spontánním pohybovým
aktivitám

zvládá uvědomělý pohyb končetin, soustředí se na
cvičení, prožívá činnost

rozvíjí rychlostní a vytrvalostí schopnosti

procvičuje správné a bezpečné provádění silových
činností

uvědomuje si důležitost přípravy organismu před hlavní
pohybovou činností
provádí jednoduchá rozcvičovací a průpravná cvičení

umí se správně vydýchat a uvolnit tělo po zátěži

zdokonaluje správnou techniku oddechových a
uvolňovacích cvičení

zkouší samostatně zařazovat jednoduchá korektivní
cvičení v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením do svého pohybového
režimu

zvládá jednoduchá zdravotně zaměřená cvičení pro
správné držení těla

upevňuje správné dýchání a správné držení těla

rozvíjí a upevňuje znalosti základních pravidel
bezpečného chování v tělocvičně i v méně známém
prostředí jiných sportovišť, v přírodě a při přesunech
v silničním provozu

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo ŠVP

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
spontánní pohybové aktivity jednotlivce, dvojic, ve
skupině

žák dle svých možností

uvědomuje si význam pohybu pro zdraví
aktivně zařazuje a uplatňuje pohybovou činnost ve svém
denním režimu

Výstup ŠVP

VkZ – ochrana
zdraví při různých
činnostech

VkZ – relaxační
techniky

OSV - seberegulace

Př – části lidského
těla

OSV – organizace
volného času

OSV –
psychohygiena
VkZ – režim dne

MPV, PT
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rytmická cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem
cvičené s náčiním i bez náčiní při hudbě (improvizace)

rozvíjí vlastní vnímání hudby a osvojené hudebně –
pohybové dovednosti v rytmických a pohybových
činnostech
procvičuje jednoduché taneční kroky

chůze v daném rytmu, v zástupu, ve dvojicích
chůze na místě, chůze vzad
chůze přes nízké překážky, s předmětem

výběh na daný signál z různých pozic
plynulé zrychlování a zpomalování běhu podle daného
tempa
běh za vedoucím žákem, v zástupu, změny směru
slalom, běh po kružnici
běh s přeskokem přes nízkou překážku

poskoky na místě, z místa, daným směrem
přeskok nízkých překážek
poskoky v dřepu, poskoky s obraty
poskoky na trampolíně, odrazovém můstku

podlézání, přelézání a prolézání vyšších překážek
vystupování, sestupování, přelézání (žebřiny, žebřík)
zlézání přírodních překážek

házení míče s odrazem o zem a jeho chytání
hod na cíl do dálky i do výšky

zvládá různé varianty chůze v terénu i chůzi podle
daných pokynů

běhá podle pokynu v daném tempu a daným směrem,
rozvíjí techniku běhu v prostoru a mezi překážkami

upevňuje správnou techniku různých poskoků, skoků a
seskoků

rozvíjí pohybové dovednosti při různých způsobech
lezení

zdokonaluje dovednosti házení a chytání míče

základní prvky lidových tanců – mazurka, valčík apod.
cval stranou a vpřed, přísunný krok vpřed i vzad

chůze po nízké kladině s obraty, rovnovážné postoje
výskok na několik dílů švédské bedny do vzporu klečmo,
vztyk, seskok

průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
kolébka, převaly, kotouly
rychlé změny poloh a postojů
cvičení s náčiním i bez podle hudby

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

pomoc při pádu, zlomenině, záchvatu, ošetření drobného
poranění
přivolání pomoci

Učivo ŠVP

uplatňuje osvojené dovednosti při cvičení na tělocvičném
nářadí

seznamuje se se základy rytmické gymnastiky

provádí základní úkony z oblasti gymnastiky

procvičuje základy první pomoci a ošetřování drobného
poranění
ví, jak správně reagovat při zranění, umí přivolat pomoc
dospělého, lékaře

Výstup ŠVP

Hv – hudebně
pohybové činnosti,
rytmická cvičení

Hv – hudebněpohybové činnosti

Př – úrazy, prevence

MPV, PT
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správně reaguje na základní povely pořadových cvičení a
na signály pro organizaci pohybové činnosti
rozvíjí a upevňuje správné provedení konkrétních
pohybů, cviků a činností podle pokynu

absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu

hry ve sněhu

provádí jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě
rozvíjí a upevňuje základní dovednosti správné techniky
jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech

základní povely, signály, značky, pobídky
organizace činnosti

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

jízda s oporou, bez opory, zátočky, zabrždění
bezpečnost při jízdě na bruslích

jízda na běžkách, technika sáňkování, bobování
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu

turistika a pobyt v přírodě
vhodné oblečení, obutí
chůze a orientace v terénu vytrvalostní chůze
základy táboření, chování v přírodě, ochrana přírody

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

uplatňuje základní pohybové dovednosti při
jednoduchých individuálních a týmových činnostech,
hrách a soutěžích

osvojuje si základní turistické dovednosti a znalosti
z oblasti turistiky

základy fotbalu, florbalu, házené, košíkové, vybíjené
apod.
závodivé hry, honičky

procvičuje si základní pravidla a dovednosti kolektivních
sportovních her

technika jízdy na kole, tříkolce
bezpečnost jízdy, pravidla silničního provozu

cvičení s netradičním náčiním (šlapadla, balanční desky,
pojízdné desky, jízda na rotopedu, stolní tenis apod.)

rozvíjí a upevňuje pohybové dovednosti v netradičních
pohybových činnostech

procvičuje jízdu na kole nebo na tříkolce

herní náčiní (tradiční i netradiční)
bezpečnost při používání herního náčiní

provádí jednoduchou manipulaci s různým herním
náčiním

Učivo ŠVP
průpravné atletické činnosti
běh v dráze na daný signál
skok daleký (bez rozběhu i s krátkým rozběhem)
hod kriketovým míčkem (horní oblouk)

žák dle svých možností

procvičuje základy atletických činností

Výstup ŠVP

OSV – organizace
volného času

EV – vtah k přírodě
a její ochrana

MPV, PT
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rozlišování a respektování rolí

posuzování sportovního výkonu (povzbuzování, apod.)

měření výkonu (použití pásma, stopek)
posuzování různých výkonů

OH, mistrovství světa, národní liga, …
významní sportovci historie a současnosti

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

sportovní jednání a chování v Tv, na hřišti, při soutěžích

uvědomuje si a respektuje při hře a soutěži práva a
povinnosti hráče, rozhodčího a diváka

sleduje a umí posoudit výkon svůj i spolužákův

osvojuje si dovednosti měření a posuzování výkonu
svého i spolužáka, popř. jiných osob

rozvíjí a upevňuje znalosti o významných sportovních
soutěžích a sportovcích
sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže
v pohybových činnostech, zajímá se o výkony a
osobnosti svého oblíbeného sportovce nebo týmu

učí se samostatně orientovat v nestandardních
podmínkách

uplatňuje dovednosti spolupráce a komunikace při
aktivitách ve dvojici a ve skupině, popř. družstvu

uvědomuje si obecné zásady sportovního jednání a
chování
vnímá a respektuje zdravotní handicap
při pohybových aktivitách se podílí se na vytváření
přátelské atmosféry

vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
spolupráce, fair play

pravidla her, soutěží
kolektivní hry (fotbal, vybíjená, přehazovaná apod.)

upevňuje znalosti a správnou aplikaci pravidel
sportovních her, pohybových činností a soutěží

Učivo ŠVP
odborná terminologie z oblasti sportu
názvy a pojmenovávání cvičebního nářadí, náčiní, aktivit

žák dle svých možností

osvojuje si základní znalosti z odborné tělocvičné
terminologie, učí se je poznávat a využívat v praxi

Výstup ŠVP

MDV – sport
v médiích
OSV – morální
rozvoj

VkZ – komunikace
s vrstevníky

MDV – televizní
přenosy sportovních
utkání

P – měrové a časové
jednotky

Vl – práva a
povinnosti

MPV, PT
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žák by měl

žák dle svých možností

osvojí si základní pravidla bezpečného chování
v tělocvičně i v méně známém prostředí jiných
sportovišť, v přírodě a při přesunech v silničním provozu
a jejich účelné uplatňování v reálných situacích

zná základy první pomoci
dokáže ošetřit drobné poranění
ví, jak správně reagovat při zranění
umí přivolat pomoc dospělého, lékaře

zvládá základní úkony z oblasti gymnastiky

znát zásady ošetření drobných
poranění, umět požádat o
pomoc

snažit se o co nejsprávnější
provedení pohybové činnosti

uvědomuje si důležitost přípravy organismu před hlavní
pohybovou činností
samostatně provádí jednoduchá rozcvičovací a průpravná
cvičení
správně se vydýchá a uvolní tělo po zátěži
zvládá správnou techniku oddechových a uvolňovacích
cvičení
zařazuje jednoduchá korektivní cvičení v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením do svého pohybového režimu
provádí jednoduchá zdravotně zaměřená cvičení pro
správné držení těla
dbá na správné dýchání a správné držení těla

zvládá uvědomělý pohyb končetin, soustředí se na
cvičení, prožívá činnost
provádí činnosti zaměřené na rozvoj rychlostních,
vytrvalostních a silových dovedností

uvědomuje si význam pohybu pro zdraví
aktivně zařazuje a uplatňuje pohybovou činnost ve svém
denním režimu
vyhledává a využívá různá prostředí ke spontánním
pohybovým aktivitám

Výstup ŠVP

uplatňovat bezpečné chování
v přírodě a v silničním provozu

využívat základní kompenzační
a relaxační techniky

cíleně se připravit na
pohybovou činnost a její
ukončení

usilovat o zlepšení a udržení
úrovně pohybových schopností
a o zdokonalování základních
lokomocí a pohybových
dovedností

Výstup RVP

Tělesná výchova 10. ročník ZŠS

průpravná gymnastická a rovnovážná cvičení
kolébka, převaly, kotouly
rychlé změny poloh a postojů

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

pomoc při pádu, zlomenině, záchvatu, ošetření drobného
poranění
přivolání pomoci, přesun zraněného

bezpečnost ve třídě, v tělocvičně, na hřišti i v přírodě
vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena
bezpečné užívání sportovního nářadí a náčiní
pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty

vyrovnávací a kompenzační cvičení
speciální cvičení podle druhu oslabení
pohybový režim
cvičení pros správné držení těla
cvičení na zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů
dechová cvičení, správné držení těla

správné dýchání, zklidnění organismu
relaxační a oddechová cvičení

rozcvička, cviky pro zahřátí
psychomotorická a protahovací cvičení
průpravná gymnastická a atletická cvičení

cvičení během den, tělovýchovné chvilky
spontánní pohybové aktivity jednotlivce, dvojic, ve
skupině
spontánní pohybové aktivity v různém prostředí
(tělocvična, vyhrazené místo ve třídě, doma, hřiště, park,
zahrada apod.)
cvičení pohybové koordinace (i se zavřenýma očima),
psychomotorická cvičení
běh a chůze rychlostní i vytrvalostní na různé vzdálenosti
posilovací cvičení různých svalových skupin
aerobní cvičení, dětský aerobic

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo ŠVP

Př – úrazy, prevence

VkZ – ochrana
zdraví při různých
činnostech

VkZ – relaxační
techniky

Př – části lidského
těla

VkZ – režim dne,
význam pohybu pro
zdraví
OSV – organizace
volného času

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Tělesná výchova 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

rytmická cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem

cvičení při hudbě, dětský aerobic

základní prvky lidových tanců – mazurka, valčík apod.
cval stranou a vpřed, přísunný krok vpřed i vzad

chůze v daném rytmu, v zástupu, ve dvojicích
chůze na místě, chůze vzad
chůze přes nízké překážky, s předmětem

výběh na daný signál z různých pozic
plynulé zrychlování a zpomalování běhu podle daného
tempa
běh za vedoucím žákem, v zástupu, změny směru
slalom, běh po kružnici
běh s přeskokem přes nízkou překážku

poskoky na místě, z místa, daným směrem
přeskok nízkých překážek
poskoky v dřepu, poskoky s obraty
poskoky na trampolíně, odrazovém můstku

podlézání, přelézání a prolézání vyšších překážek
vystupování, sestupování, přelézání (žebřiny, žebřík)
zlézání přírodních překážek

házení míče s odrazem o zem a jeho chytání
hod na cíl do dálky i do výšky

průpravné atletické činnosti
běh v dráze na daný signál, nízký start
skok daleký (bez rozběhu i s krátkým rozběhem)
hod kriketovým míčkem (horní oblouk)

herní náčiní (tradiční i netradiční)
bezpečnost při používání herního náčiní

sladí jednoduchý pohyb s hudbou

umí základní taneční kroky

zvládá různé varianty chůze v terénu i chůzi podle
daných pokynů

zdokonaluje techniku běhu v prostoru a mezi
překážkami, běhá podle pokynu v daném tempu a daným
směrem

upevňuje správnou techniku různých poskoků, skoků a
seskoků

rozvíjí pohybové dovednosti při různých způsobech
lezení

zdokonaluje dovednosti házení a chytání míče

osvojuje si základní prvky některých atletických disciplín

provádí jednoduchou manipulaci s různým herním
náčiním

chůze po nízké kladině s obraty, rovnovážné postoje
výskok na několik dílů švédské bedny do vzporu klečmo,
vztyk, seskok

cvičení s náčiním i bez podle hudby

Učivo ŠVP

cvičí rytmická a kondiční cvičení

zkouší jednoduché prvky ze základů rytmické
gymnastiky
provádí a zdokonaluje osvojené dovednosti při cvičení na
tělocvičném nářadí

Výstup ŠVP

Hv – hudebně
pohybové činnosti,
rytmická cvičení

Hv – hudebněpohybové činnosti

MPV, PT
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žák by měl

zvládat v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a využívat je ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Výstup RVP

Tělesná výchova 10. ročník ZŠS

spontánní tanec, rytmické hry a činnosti
improvizované pohybové činnosti s hudbou

rozvíjí vlastní vnímání hudby a osvojené hudebně –
pohybové dovednosti v rytmických a pohybových
spontánních aktivitách
uplatňuje osvojené pohybové dovednosti při netradičních
pohybových činnostech

turistika a pobyt v přírodě
vhodné oblečení, obutí
chůze a orientace v terénu vytrvalostní chůze
základy táboření, chování v přírodě, ochrana přírody

hry ve sněhu
bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu
jízda s oporou, bez opory, zátočky, zabrždění
bezpečnost při jízdě na bruslích

získá povědomí o základních znalostech z oblasti
turistiky
osvojuje si základní turistické dovednosti

provádí jednoduché hry a aktivity na sněhu a v zimní
přírodě
absolvuje výcvik bruslení na zimním stadionu
získá základní dovednosti jízdy na ledních bruslích

správně reaguje na základní povely pořadových cvičení a
na signály pro organizaci pohybové činnosti
orientuje se v základních pojmech odborné tělocvičné
terminologie, poznává a využívá je v praktických
činnostech
zná a uplatňuje základní pravidla jednoduchých
sportovních her, pohybových činností a soutěží

pohybové hry s různým zaměřením
využití tradičního i netradičního náčiní
motivační, tvořivé a napodobivé hry
pohybové činnosti jednotlivce, dvojic, ve skupině

uplatňuje základní pohybové dovednosti při
jednoduchých individuálních a týmových činnostech,
hrách a soutěžích

pravidla her, soutěží
kolektivní hry (fotbal, vybíjená, přehazovaná apod.)

základní povely, signály, značky, pobídky
organizace činnosti
odborná terminologie z oblasti sportu
názvy a pojmenovávání cvičebního nářadí, náčiní, aktivit

(všechny uvedené činnosti vzájemně prolínají)

Činnosti podporující pohybové učení

základy fotbalu, florbalu, házené, košíkové, vybíjené atd.
závodivé hry, honičky

hraje a zařazuje do svého pohybového režimu
jednoduché kolektivní a sportovní hry

cvičení s netradičním náčiním (šlapadla, balanční desky,
pojízdné desky, jízda na rotopedu, stolní tenis apod.)

jízda na běžkách, technika sáňkování, bobování

rozvíjí a upevňuje základní dovednosti správné techniky
jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech

Učivo ŠVP
technika jízdy na kole, tříkolce
bezpečnost jízdy, pravidla silničního provozu

žák dle svých možností

procvičuje jízdu na kole nebo na tříkolce

Výstup ŠVP

OSV – organizace
volného času

EV – vtah k přírodě
a její ochrana

Hv – vnímání
hudby

MPV, PT
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žák by měl

sledovat určené prvky
pohybové činnosti a výkony

dodržovat dohodnutou
spolupráci v družstvu při
kolektivních hrách

Výstup RVP

Tělesná výchova 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

posuzování sportovního výkonu (povzbuzování, apod.)

měření výkonu (použití pásma, stopek)

OH, mistrovství světa, národní liga, …
významní sportovci historie a současnosti

volný čas, zájem o sport
zájmy, volnočasové aktivity

osvojí si základní dovednosti měření konkrétního výkonu

získá povědomí a základní znalosti o významných
sportovních soutěžích a sportovcích

sleduje sportovní utkání některého sportu nebo soutěže
v pohybových činnostech
zajímá se o výkony a osobnosti svého oblíbeného
sportovce nebo týmu

vnímání druhých, jejich pocitů, potřeb i postižení
spolupráce, fair play

sportovní jednání a chování v Tv, na hřišti, při soutěžích

spolupráce
komunikace

rozlišování a respektování rolí

Učivo ŠVP

dokáže pozorovat a vhodně posoudit výkon svůj i
spolužáka

zná obecné zásady sportovního jednání a chování
vnímá a respektuje zdravotní handicap
při pohybových aktivitách se podílí se na vytváření
přátelské atmosféry

uvědomuje si a respektuje při hře a soutěži práva a
povinnosti hráče, rozhodčího a diváka
je schopen soutěžit v družstvu
uplatňuje dovednosti spolupráce a komunikace při
aktivitách ve dvojici a ve skupině, popř. družstvu

Výstup ŠVP

MPV, PT

VkZ – komunikace
s vrstevníky

MDV – sport v
médiích

P – měrové a časové
jednotky

Vl – práva a
povinnosti

5.8.2 Zdravotní tělesná výchova

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

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

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 poznávání 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
• vyjádřit své potřeby, přání, prožitky, porozumět jednotlivým pokynům
• zeptat se na to, co potřebuje vědět
• správně naslouchat a porozumět sdělení druhých

284

Kompetence sociální a personální
• upevnit dovednosti v oblasti sebeobsluhy
• respektovat jednoduchá pravidla
• získávat určitý pocit zodpovědnosti za sebe a své zdraví
• vnímat a akceptovat 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
Kompetence pracovní
• rozvíjet pohybové dovednosti, pohybovou koordinaci, motoriku
• posilovat sebedůvěru, trpělivost
• uplatňovat správný způsob držení těla při různých pracovních činnostech
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žák by měl

zvládat jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením

zaujímat správné základní
cvičební polohy

uplatňovat správné způsoby
držení těla v různých polohách
a při pracovních činnostech

Výstup RVP

žák dle svých možností

provádí jednoduchá cvičení na protažení a posílení
jednotlivých svalových skupin

zvládá jednoduchá cvičení na posílení jednotlivých
svalových skupin

zlepšuje rozsah kloubní pohyblivosti a rozsah pohybu

nacvičuje správnou techniku jednotlivých cvičení
provádí jednoduchá cvičení na správné držení těla
učí se bezpečnému protahování jednotlivých svalových
skupin

vnímá a uvědomuje si jednotlivé části svého těla,
procvičuje si uvědomělý pohyb končetin
seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy
rozumí a právně reaguje na jednoduché výzvy a povely
k prováděným cvičením
osvojí si elementární dovednosti k zaujmutí základních
cvičebních poloh
provádí jednoduchá uvolňovací a oddechová cvičení
používá cvičební úbor, zná místo jeho uložení

nacvičuje správné dýchání při pohybové aktivitě i při
pracovních činnostech
učí se dodržovat správné držení hlavy, ramen a hrudníku

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 1. – 3. ročník ZŠS

Učivo ŠVP

cvičení zaměřená na protažení a posílení svalstva (viz
skupina A)

B Oslabení vnitřních orgánů
B1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B2 Oslabení endokrinního systému
B3 Obezita
B4 Oslabení vnitřních orgánů

cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence
ramenního, postavení pánve
cvičení zaměřená na protažení šíjových, prsních,
bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených
ohýbačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen
cvičení zaměřená na zlepšení fyziologického rozsahu
pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního
kloubu a páteře ve všech směrech
spinální cvičení
cvičení zaměřená na posílení oslabených svalů šíjových,
mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních,
lýtkových a vzpřimovačů trupu

A Oslabení podpůrně pohybového systému
A1 Poruchy funkce svalových skupin
A2 Poruchy funkce páteře – odchylky předozadního zakřivení
A3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A4 Poruchy stavby dolních končetin

Speciální cvičení

relaxační cvičení
vhodné oblečení a obutí pro ZdTv

nácvik základních cvičebních poloh

zásady správného držení těla
pohybový režim, význam pohybu pro zdraví, prevence
koordinační cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nácvik
uvědomělých a soustředěných pohybů
základní cvičební polohy (sed, leh, stoj apod.)
povely k provádění cvičení

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních
oslabení
nácvik správného dýchání, dechová cvičení

Vu – části lidského
těla

Hv – relaxační a
oddechová hudba

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Řv – dechová,
hlasová a fonační
cvičení

MPV

287

Výstup RVP

žák by měl

žák dle svých možností

aktivním pohybem zlepšuje fyzickou i psychickou
zdatnost

učí se slyšet, vnímat a napodobovat rytmus při provádění
jednotlivých cvičení
nacvičuje vnímání a orientaci v prostoru

nacvičuje korektivní cvičení v souvislosti
s jednostrannou zátěží či jinou svalovou dysbalancí
učí se vnímat spojitost pohybového, srdečně-cévního a
dýchacího systému
osvojuje si uvědomělý pohyb končetin

získá představu o propojenosti srdečního, dýchacího a
pohybového rytmu
nacvičuje jednoduchá rovnovážná a koordinační cvičení

osvojuje si správné a uvědomělé dýchání

nacvičuje základní dechová cvičení

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 1. – 3. ročník ZŠS

pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné
výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a typu
oslabení

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti

cvičení zaměřená na vyrovnávání svalové nerovnováhy
(viz skupina A)
cvičení zaměřená na vyrovnávání funkční adaptability
pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému
cvičení zaměřená na rozvíjení pohybové a prostorové
koordinace, rovnovážných postojů
cvičení zaměřená na rozvíjení sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu
cvičení zaměřená na orientaci v prostoru a zrakovou
lokalizaci

C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C1 Oslabení zraku
C2 Oslabení sluchu
C3 Neuropsychická onemocnění

cvičení zaměřená na rozvoj hlavních a pomocných
dýchacích svalů
cvičení zaměřená na zlepšení hrudního a bráničního
dýchání při větší tělesné zátěži
cvičení zaměřená na koordinaci srdečního, dýchacího a
pohybového rytmu
rovnovážná a koordinační cvičení

Učivo ŠVP

Hv – rytmická
cvičení

Řv – dechová
cvičení

MPV
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žák by měl

zvládat základní techniku
speciálních cvičení; korigovat
techniku cvičení podle pokynů
učitele

Výstup RVP

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

vnímání pocitů při cvičení, rozvoj pozornosti a
schopnosti soustředění
základní cvičební polohy (sed, leh, stoj apod.)

povely k provádění cvičení

soustředí se na prováděná cvičení, prožívá činnost
vnímá rozdíl mezi napětím a uvolněním svalů
upevňuje a rozvíjí znalost tělocvičných pojmů

rozumí a právně reaguje na povely a výzvy
k prováděným cvičením
rozvíjí elementární dovednosti k provádění základních
cvičebních poloh
provádí jednoduchá uvolňovací a oddechová cvičení
používá cvičební úbor a vhodné sportovní oblečení a
obutí pro pohybovou aktivitu
chápe význam pohybu pro tělesné zdatnosti

dokáže vhodně reagovat na povely učitele a cvičit podle
jednotlivých slovních či taktilních pokynů

upevňuje si jednoduchá cvičení na posílení jednotlivých
svalových skupin

rozvíjí a upevňuje správnou techniku jednotlivých
cvičení
koriguje techniku cvičení podle pokynů
procvičuje dovednosti bezpečného protahování
jednotlivých svalových skupin
vnímá nebezpečí natažení či přetažení svalu
zlepšuje rozsah kloubní pohyblivosti a rozsah pohybu

koordinační a psychomotorická cvičení

rozvíjí a upevňuje uvědomělý pohyb končetin

cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence
ramenního, postavení pánve
cvičení zaměřená na protažení šíjových, prsních,
bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených
ohýbačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen
cvičení zaměřená na zlepšení fyziologického rozsahu
pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního
kloubu a páteře ve všech směrech
spinální cvičení
cvičení zaměřená na posílení oslabených svalů šíjových,
mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních,
lýtkových a vzpřimovačů trupu
povely, signály, gesta

A Oslabení podpůrně pohybového systému
A1 Poruchy funkce svalových skupin
A2 Poruchy funkce páteře – odchylky předozadního zakřivení
A3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A4 Poruchy stavby dolních končetin

Speciální cvičení

pohybový režim

relaxační cvičení
vhodné oblečení a obutí pro ZdTv

nácvik základních cvičebních poloh

zásady správného držení těla

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních
oslabení
zásady správného dýchání, dechová cvičení

upevňuje správné držení hlavy, ramen a hrudníku

učí se dodržovat a dbát na správné dýchání při
pohybových i pracovních činnostech

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 4. – 6. ročník ZŠS

Vu – části lidského
těla

Vu, Pv - zdravá
výživa

Hv – relaxační a
oddechová hudba

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Vu – části lidského
těla

Řv – dechová,
hlasová a fonační
cvičení

MPV
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Výstup RVP

žák by měl

žák dle svých možností

aktivním pohybem zlepšuje fyzickou i psychickou
zdatnost

učí se slyšet, vnímat a napodobovat rytmus při provádění
jednotlivých cvičení
procvičuje vnímání a orientaci v prostoru

provádí korektivní cvičení v souvislosti s jednostrannou
zátěží či jinou svalovou dysbalancí
vnímá spojitost pohybového, srdečně-cévního a
dýchacího systému
rozvíjí a upevňuje uvědomělý pohyb končetin

učí se vnímat a uvědomovat si propojenost srdečního,
dýchacího a pohybového rytmu
rozvíjí a upevňuje jednoduchá rovnovážná a koordinační
cvičení

procvičuje správné a uvědomělé dýchání

upevňuje si cvičení na protažení a posílení jednotlivých
svalových skupin
provádí základní dechová cvičení

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 4. – 6. ročník ZŠS

pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné
výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a typu
oslabení

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti

cvičení zaměřená na vyrovnávání svalové nerovnováhy
(viz skupina A)
cvičení zaměřená na vyrovnávání funkční adaptability
pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému
cvičení zaměřená na rozvíjení pohybové a prostorové
koordinace, rovnovážných postojů
cvičení zaměřená na rozvíjení sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu
cvičení zaměřená na orientaci v prostoru a zrakovou
lokalizaci

C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C1 Oslabení zraku
C2 Oslabení sluchu
C3 Neuropsychická onemocnění

cvičení zaměřená na protažení a posílení svalstva (viz
skupina A)
cvičení zaměřená na rozvoj hlavních a pomocných
dýchacích svalů
cvičení zaměřená na zlepšení hrudního a bráničního
dýchání při větší tělesné zátěži
cvičení zaměřená na koordinaci srdečního, dýchacího a
pohybového rytmu
rovnovážná a koordinační cvičení

B Oslabení vnitřních orgánů
B1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B2 Oslabení endokrinního systému
B3 Obezita
B4 Oslabení vnitřních orgánů

Učivo ŠVP

Hv – rytmická
cvičení

Řv, Hv – fonační a
dechová cvičení,
relaxační hudba

MPV

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

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
EV –

vliv okolního prostředí na zdraví člověka, nacházení možností a způsobů obrany
zdraví, pobyt v přírodě

MDV – přínos médií na propagaci zdravotního životního stylu – zdravá výživa, pohybová
cvičení
Kompetence:

Ve zdravotní tělesné výchově budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
s individuálně volenou mírou podpory a dopomoci žákovi umožní:

Kompetence k učení
• poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu
• soustředěně reagovat na pokyny
• uplatňovat vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
• hodnotit své činnosti nebo výsledky
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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
• vyjádřit své potřeby, přání, prožitky, porozumět jednotlivým pokynům
• zeptat se na to, co potřebuje vědět
• správně naslouchat a porozumět sdělení druhých
Kompetence sociální a personální
• upevnit dovednosti v oblasti sebeobsluhy
• respektovat jednoduchá pravidla
• získávat určitý pocit zodpovědnosti za sebe a své zdraví
• vnímat a akceptovat 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
Kompetence pracovní
• rozvíjet pohybové dovednosti, pohybovou koordinaci, motoriku
• posilovat sebedůvěru, trpělivost
• uplatňovat správný způsob držení těla při různých pracovních činnostech
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zařazovat do svého
pohybového režimu speciální
kompenzační cvičení
související s vlastním
oslabením, snažit se o jejich
optimální provedení
mít odpovídající vytrvalost při
korekci zdravotního oslabení

Výstup RVP

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

vnímání pocitů při cvičení, rozvoj pozornosti a
schopnosti soustředění

základní cvičební polohy (sed, leh, stoj apod.)

povely k provádění cvičení

vědomě kontroluje cvičení
vnímá rozdíl mezi napětím a uvolněním svalů

orientuje se v základních tělocvičných pojmech

rozumí a právně reaguje na povely a výzvy
k prováděným cvičením
zaujímá základní cvičební polohy
provádí jednoduchá uvolňovací a oddechová cvičení

provádí jednoduchá zdravotně zaměřená cvičení pro
správné držení těla
osvojí si dovednosti bezpečného protahování
jednotlivých svalových skupin
uvědomuje si nebezpečí natažení či přetažení svalu
zlepšuje rozsah kloubní pohyblivosti a rozsah pohybu

snaží se o vytrvalost při cvičení ke korekci zdravotního
oslabení

zvládá správnou techniku jednotlivých cvičení
zařazuje jednoduchá korektivní cvičení v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením do svého pohybového režimu

upozorňuje na činnosti, které nemůže vykonávat, aktivně
se těmto činnostem vyhýbá
učí se stanovit optimální počet opakování cvičení tak,
aby nedošlo k únavě a přetížení organismu
používá cvičební úbor a vhodné sportovní oblečení a
obutí pro pohybovou aktivitu
chápe význam pravidelného pohybu pro tělesnou
zdatnost a zdraví organismu

koordinační a psychomotorická cvičení

zvládá uvědomělý pohyb končetin

A Oslabení podpůrně pohybového systému
A1 Poruchy funkce svalových skupin
A2 Poruchy funkce páteře – odchylky předozadního zakřivení
A3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A4 Poruchy stavby dolních končetin
cvičení zaměřená na správné držení hlavy, pletence
ramenního, postavení pánve
cvičení zaměřená na protažení šíjových, prsních,
bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených
ohýbačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen
cvičení zaměřená na zlepšení fyziologického rozsahu

Speciální cvičení

pohybový režim, prevence

vhodné oblečení a obutí pro ZdTv

nevhodná cvičení vzhledem k danému typu zdravotního
oslabení
nebezpeční přetížení organismu či přetažení svalu

základních cvičebních poloh
relaxační cvičení

zásady správného držení těla

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních
oslabení
zásady správného dýchání, dechová cvičení

uplatňuje správné držení hlavy, ramen a hrudníku

dodržuje a dbá na správné dýchání při pohybových i
pracovních činnostech

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 7. - 10. ročník ZŠS

Př – části lidského
těla

VkZ, Pv –zdravá
výživa

Hv – relaxační a
oddechová hudba
OSV – sebepoznání,
moje tělo
Př, VkZ – nebezpečí
úrazu

Řv – rozvoj slovní
zásoby

OSV – rozvoj
schopností
poznávání
OSV – seberegulace

Řv – dechová,
hlasová a fonační
cvičení

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

žák dle svých možností

aktivním pohybem zlepšuje fyzickou i psychickou
zdatnost

slyší, vnímá a napodobuje rytmus při provádění
jednotlivých cvičení
orientuje se v prostoru

provádí korektivní cvičení v souvislosti s jednostrannou
zátěží či jinou svalovou dysbalancí
vnímá spojitost pohybového, srdečně-cévního a
dýchacího systému
zvládá uvědomělý pohyb končetin

vnímá a uvědomuje si propojenost srdečního, dýchacího
a pohybového rytmu
osvojí si základní prvky rovnovážných a koordinačních
cvičení

dbá na správné a uvědomělé dýchání

zvládá cvičení na protažení a posílení jednotlivých
svalových skupin
provádí základní dechová cvičení

provádí jednoduchá cvičení na posílení jednotlivých
svalových skupin
vhodně reaguje na povely učitele, cvičí podle
jednotlivých slovních či taktilních pokynů

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 7. - 10. ročník ZŠS

MDV – přínos
médií na propagaci
zdravého živ. stylu
– pohybová aktivita

Hv – rytmická
cvičení

EV – vliv přírody
na zdraví člověka,
nacházení možností
a způsobu ochrany
zdraví - pobyt v
přírodě

pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního
kloubu a páteře ve všech směrech
spinální cvičení
cvičení zaměřená na posílení oslabených svalů šíjových,
mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních,
lýtkových a vzpřimovačů trupu
povely, signály, gesta
B Oslabení vnitřních orgánů
B1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B2 Oslabení endokrinního systému
B3 Obezita
B4 Oslabení vnitřních orgánů
cvičení zaměřená na protažení a posílení svalstva (viz
skupina A)
cvičení zaměřená na rozvoj hlavních a pomocných
dýchacích svalů
cvičení zaměřená na zlepšení hrudního a bráničního
dýchání při větší tělesné zátěži
cvičení zaměřená na koordinaci srdečního, dýchacího a
pohybového rytmu
rovnovážná a koordinační cvičení

C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C1 Oslabení zraku
C2 Oslabení sluchu
C3 Neuropsychická onemocnění
cvičení zaměřená na vyrovnávání svalové nerovnováhy
(viz skupina A)
cvičení zaměřená na vyrovnávání funkční adaptability
pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému
cvičení zaměřená na rozvíjení pohybové a prostorové
koordinace, rovnovážných postojů
cvičení zaměřená na rozvíjení sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu
cvičení zaměřená na orientaci v prostoru a zrakovou
lokalizaci
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné
výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a typu
oslabení

MPV, PT

Učivo ŠVP

5.8.3 Výchova ke zdraví

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 9. a 10. 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 škodlivých látek, 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
krátkodobé projekty, výzkum - šetření, hry, soutěže
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Předmětem prolínají průřezová témata:

OSV - rozvoj poznávacích schopností, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace,
spolupráce a soutěživost, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty,
postoje, praktická etika
EV -

základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, aktuální ekologický problém,
prostředí a zdraví, ekosystémy

MDV - 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
• uplatňovat a rozvíjet osvojené poznatky a dovednosti v praktickém životě
• rozumět základním pojmům z různých vzdělávacích oblastí
• poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu v osvojování brání
• porozumět významu učení ve smyslu objevování a nalézání nových informací a
zkušeností, které mu usnadní orientaci v běžném životě
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
• chápat a přijímat zodpovědnost za své chování
• 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 své myšlenky, pocity, názory a postoje
• rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat
• využívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumět běžně užívaným
textům, záznamům a obrazovým materiálům
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
• uplatňovat 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
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•
•
•
•

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
• mít povědomí o základních právech a povinnostech občanů, respektovat společenské
normy a pravidla soužití
• chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu
• umět 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
• rozvíjet komunikační dovednosti při kolektivní práci
• dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot
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Výstup RVP

žák by měl

Výchova ke zdraví 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

Vznik nového života
fyzická náklonnost, přijatelné chování v soukromí a na
veřejnosti
sexuální vztah a bezpečné sexuální chování mezi mužem
a ženou
odpovědnost v sexuálním životě, základní druhy
antikoncepce (kondom, antikoncepční pilulky)
nebezpeční pohlavních chorob (HIV, AIDS), možnost
přenosu infikovanou injekční stříkačkou
poruchy sexuální identity (homosexualita), sex. odchylky
(pedofile)
získá představu o vzniku nového života a jeho dalším
vývoji
početí, těhotenství, porod
Životní potřeby člověka a jejich naplňování
vnímá základní životní potřeby
primární, biologické a fyziologické potřeby a jejich
uspokojování – jídlo, pití, spánek pocit bezpečí atd.
ujasní si způsoby jejich naplňování s ohledem na zdraví
jednice
sekundární potřeby – sociální potřeby člověka (sociální
jistoty), prostředí, bydlení, zdravotní péče, vzdělání, atd.
učí se pojmenovat a vyjádřit své životní potřeby
seznámí se s možnými důsledky neuspokojování
odpovědnost jedince za zdraví
základních životních potřeb a některými riziky ohrožující
stres, únava
zdraví

učí se rozlišovat vhodné a nevhodné chování spojené
s fyzickou náklonností k sobě i druhým
seznámí se se základními poznatky z oblasti lidské
sexuality

Vztahy mezi lidmi a formy soužití
popíše svoji rodinu, vyjmenuje a správně pojmenuje
rodina, příbuzenské vztahy
jednotlivé členy základní i širší rodiny
role otce, matky, sourozenců, prarodičů
vnímá důležitost vzájemných dobrých vztahů mezi dětmi
vztahy a pravidla soužití v rodině
a rodiči, prarodiči a sourozenci pro správné fungování
rodiny
ujasní si, jak vzniká rodina a k čemu slouží
partnerské vztahy, láska, funkce rodiny, rodičovství,
svatební obřad, manželství
uvědomí si možnost rozpadu rodiny a jeho příčiny, získá
rozpad rodiny, příčiny
představu o životě v neúplné rodině
popíše a charakterizuje vlastnosti správného kamaráda
vztahy ve dvojici – význam kamarádství, přátelství
vnímá rozdíly mezi kamarádstvím, přátelstvím a láskou
vztahy mezi chlapci a děvčaty
Morální rozvoj
učí se řešit neshody, konflikty, nacvičuje přiměřené
rozvíjení dovednosti pro řešení problémů v mezilidských
způsoby komunikace a chování mezi vrstevníky
vztazích, pomáhající a prosociální chování
Změny v životě člověka
poznává vývojové období, do kterého svým věkem
dětství, puberta, dospívání
vstoupil (období dospívání), seznámí se změnami, které
tělesné, duševní a společenské změny
v jeho organismu probíhají
rozdíly mezi chlapcem a dívkou
osvojuje si základní pravidla osobní hygieny v období
intimní hygiena (hygiena při menstruaci)
dospívání
péče o tělo
pohlavní orgány, sebeukájení (masturbace, noční poluce)

Výstup ŠVP

EV – základní
životní podmínky
Př – lidské tělo
OSV psychohygiena

Př – stavba a funkce
jednotlivých částí
lidského těla
Vl – rovnoprávné
postavení žen a
mužů
MV – sexualita
v médiích, reklamy
na intimní hygienu
Pv – hygienické
návyky
Tv – hygiena při
sportování v období
dospívání
OSV – sebepoznání
a sebepojetí,
psychohygiena

Vl – rodina, funkce
a struktura rodiny,
práva a povinnosti
dětí, vztahy ve
škole, mezilidské
vztahy a
komunikace
OSV – osobnostní a
sociální rozvoj,
chování podporující
dobré vztahy

MPV, PT
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Výstup RVP

žák by měl

Výchova ke zdraví 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

nacvičuje způsoby bezpečného chování v kontaktu se
svými vrstevníky i s ostatními lidmi
učí se rozpoznávat situace, ohrožující jeho bezpečnost
upevňuje si dovednosti správné a bezpečné komunikace
s neznámými lidmi
poznává reakce své i druhých v různých konfliktních a
krizových situacích
nacvičuje správné způsoby chování v situacích úrazu a
život ohrožujících stavů
ujasní si, kde a koho může v případě potřeby požádat o
pomoc
osvojuje si přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky
vnímá vlastní podíl pozitivní komunikace na utváření
dobrých mezilidských vztahů
upevňuje si znalosti základních pravidel silničního
provozu z pozice chodce, cyklisty a spolujezdce
v motorovém vozidle

spojuje si zdravou výživu se zdravím
osvojuje si zásady a návyky zdravého stravování
učí se rozpoznávat jednotlivé druhy výživy a jejich
význam pro zdraví
seznámí se s důsledky nevhodného stravovacího režimu
a nebezpečím nadváhy pro zdraví

učí se vnímat, rozpoznávat a popsat změny ve svém
zdravotním stavu a projevy zdravotních potíží nejen své,
ale i druhých
vnímá vlastní zodpovědnost za své zdraví
popíše svůj režim dne, učí se upozornit na případné
nedostatky
uvědomuje si důležitost aktivního pohybu, otužování a
relaxace pro zdraví
seznámí se s některými chorobami běžnými, infekčními a
civilizační a s jejich možnou prevencí
upevňuje si základní poznatky a dovednosti poskytování
první pomoci při nejčastějších úrazech či zdravotních
potížích
nacvičuje přivolání pomoci

Výstup ŠVP

Pv, Vl – režim dne
Tv – pohybový
režim
OSV – seberegulace
a sebeorganizace
EV – náš životní
styl

Zdraví a nemoc
projevy zdravotních potíží

Pv – zdravý životní
styl, životospráva,
zdravá výživa
Tv – význam
pohybu pro zdraví

Dopravní výchova
pravidla silničního provozu, dopravní značky
dopravní situace
bezpečnost v dopravě, prevence

mezilidské vztahy a komunikace
pomáhající a prosociální chování

Bezpečné chování v sociálním kontaktu
ochrana zdraví, prevence nemocí

Tv – bezpečnost
při pohybových
aktivitách

Vl – mezilidské
vztahy a
komunikace,
rizikové prostředí a situace
základní pravidla
pravidla komunikace, mezilidské vztahy a komunikace
společenského
pravidla slušného chování
chování
konfliktní a krizové situace
OSV – řešení
osobnostní a sociální rozvoj
problémů, rozvoj
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
rozhodovacích
(úrazy v domácnosti, na pracovišti, v dopravě, při sportu) dovedností
hledání pomoci při problémech

Zdravý způsob života a péče o zdraví
výživa a zdraví
zdravé stravování
druhy výživy
vitamíny, vláknina, stopové prvky
civilizační choroby (obezita, zubní kaz, choroby cév a
srdce), zdravotní rizika, prevence

tělesné a duševní zdraví
režim dne
kvalita lidského života
zásady osobní a duševní hygieny, otužování
význam pohybu pro zdraví
nemoci (infekční, civilizační)
prevence nemocí
chování v situacích úrazu či náhlých zdravotních potížích Pv, Tv – první
pomoc, prevence
základní techniky první pomoci
úrazu, ochrana
přivolání pomoci
zdraví

MPV, PT

Učivo ŠVP
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Výstup RVP

žák by měl

Výchova ke zdraví 9. ročník ZŠS
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

seznámí se s různými druhy mimořádných událostí
ví, jak pozná hrozící nebezpečí
nacvičuje klidné a odpovědně chování dle obecných
zásad chování za těchto událostí
upevňuje si dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví
procvičuje si základy první pomoci, které by mohl
uplatnit v případě vzniku mimořádné události

upevňuje si znalost důležitých telefonních čísel
v krizových situacích
učí se vhodnému postupu při volání pomoci či
ohlašování krizové situace

uvědomuje si škodlivost kouření a požívání
alkoholických nápojů na zdraví člověka
seznámí se nebezpečím podání a užívání drog
v modelových situacích si osvojuje způsoby, jak odolávat
případné nabídce

Př – léčiva a
návykové látky
Pv – zdravý životní
styl, péče o zdraví
OSV – řešení
problémových
situací

OSV – mezilidské
vztahy
Vl – , lidská práva a
práva dítěte a jejich
ochrana

Vl – člověk a právo,
trestná činnost
mládeže
OSV – hodnoty,
postoje, praktická
etika

MPV, PT

zásady první pomoci při mimořádné události

Ochrana člověka za mimořádných událostí
druhy mimořádných události (živelné pohromy, havárie
při úniku nebezpečných látek, apod.)
obecné zásady chování při vzniku mimořádné události
(všeobecná výstraha, evakuace)
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

Pv, Tv, Vl –
1.pomoc, ošetření
drobného poranění
EV – ekosystémy
MDV – tv zprávy,
mimořádné události
OSV – rozvoj
rozhod. dovedností

Dovednosti potřebné pro život
sociální dovednosti – asertivita, odmítání, komunikace,
předvídání následků jednání, rozumění životním situacím
Pv, Tv – přivolání
Důležitá telefonní čísla
důležitá telefonní čísla (rodiče, záchranná služba, policie, pomoci
hasiči, apod.)
základní údaje - co se stalo, kde se to stalo apod.

Návykové psychoaktivní látky a jejich vliv na zdraví
zdravotní a sociální rizika kouření a požívání
alkoholických nápojů
účinky drog
nebezpečí setkání s dealerem

Sociálně – patologické jevy
seznámí se se základními pojmy z oblasti sociálně
lež, krádež, opuštění domova, útěky, toulání, záškoláctví,
patologických jevů, příčinami jejich vzniku a případnými
vandalismus, žhářství, vražda, sebepoškozování, agrese
důsledky
porušení zákona, policie, vězení
seznámí se s pojmem šikana a jejími projevy
šikana a její formy, příčiny, následky šikanování
učí se rozpoznávat a řešit problémové situace, do kterých
prevence, vyhledání pomoci
se může dostat
nacvičuje správné způsoby chování v nebezpečných a
správné způsoby chování, dramatizace
ohrožujících situacích
Násilí a agresivita
vnímá násilné chování jako nevhodné a nepřípustné
násilí, agrese, brutalita v běžném životě, v televizi,
jednání
v počítačových hrách
získává představu o různých formách násilí i způsobech
šikana, projevy násilí, sexuální zneužívání
zneužívání a možnostech jejich předcházení a řešení
prevence, možnosti řešení, vyhledání pomoci
učí se rozpoznávat takové situace, které mohou skrývat
předcházení rizikovým situacím
nebezpečí násilí či zneužití
v modelových situacích nacvičuje účelné chování
praktické dovednosti
v případě šikanování, týrání a zneužívání dítěte
vyhledání pomoci

Výstup ŠVP
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žák by měl

vědět o významu dobrého
soužití mezi vrstevníky i členy
rodiny

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

zná základní zákonitosti vzniku nového života a jeho
dalšího vývoje
spojuje zdravý vývoj plodu se zdravotním stavem
těhotné ženy, s její výživou i celkovou životosprávou

rozlišuje vhodné a nevhodné chování spojené s fyzickou
náklonností k sobě i druhým
rozvíjí a upevňuje si základní poznatky z oblasti lidské
sexuality

vnímá odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek,
uvědomuje si význam těchto odlišností
má osvojeny základní pravidla osobní hygieny v období
dospívání

má osvojeny správné a přiměřené způsoby komunikace a
chování mezi vrstevníky
získá základní dovednosti řešení jednoduchých
konfliktních situací či neshod v kolektivu vrstevníků

chápe příbuzenské vztahy i postavení jednotlivých členů
v základní i širší rodině
uvědomuje si důležitost vzájemných dobrých vztahů
mezi dětmi a rodiči, prarodiči a sourozenci pro správné
fungování rodiny
rozumí významu rodiny, zná základní zákonitosti jejího
vzniku
dokáže popsat možné příčiny rozpadu rodiny, vnímá a
respektuje možnost neúplné rodiny
popíše a charakterizuje vlastnosti správného kamaráda
chápe rozdíly mezi kamarádstvím, přátelstvím a láskou

Výstup ŠVP

životospráva, vývoj plodu
zdravý životní styl

Vznik nového života
fyzická náklonnost, přijatelné chování v soukromí a na
veřejnosti
sexuální vztah a bezpečné sexuální chování mezi mužem
a ženou
odpovědnost v sexuálním životě, základní druhy
antikoncepce (kondom, antikoncepční pilulky)
nebezpeční pohlavních chorob (HIV, AIDS), možnost
přenosu infikovanou injekční stříkačkou
poruchy sexuální identity (homosexualita), sex. odchylky
(pedofile)
početí, těhotenství, porod

Změny v životě člověka
dětství, puberta, dospívání
tělesné, duševní a společenské změny
rozdíly mezi chlapcem a dívkou
intimní hygiena (hygiena při menstruaci)
péče o tělo
pohlavní orgány, sebeukájení (masturbace, noční poluce)

Morální rozvoj
rozvíjení dovednosti pro řešení problémů v mezilidských
vztazích, pomáhající a prosociální chování

vztahy ve dvojici – význam kamarádství, přátelství
vztahy mezi chlapci a děvčaty

Pv – hygienické
návyky
Tv – hygiena při
sportování v období
dospívání
OSV – sebepoznání
a sebepojetí,
psychohygiena

Př – stavba a funkce
jednotlivých částí
lidského těla
Vl – rovnoprávné
postavení žen a
mužů
MV – sexualita
v médiích, reklamy
na intimní hygienu

Vl – rodina, funkce
a struktura rodiny,
práva a povinnosti
dětí, vztahy ve
škole, mezilidské
vztahy a
komunikace
OSV – osobnostní a
sociální rozvoj,
chování podporující
dobré vztahy

partnerské vztahy, láska, funkce rodiny, rodičovství,
svatební obřad, manželství
rozpad rodiny, příčiny

MPV, PT

Učivo ŠVP
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
rodina, příbuzenské vztahy
role otce, matky, sourozenců, prarodičů
vztahy a pravidla soužití v rodině
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vnímá a popíše změny ve svém zdravotním stavu
dokáže rozpoznat některé projevy zdravotních potíží u
sebe i u ostatních, dokáže je respektovat
uvědomuje si vlastní zodpovědnost za své zdraví
popíše svůj režim dne, dokáže upozornit na případné
nedostatky
spojuje si význam aktivního pohybu, otužování a relaxaci
se zdravím
zná běžné nemoci a základní pravidla jejich prevence
osvojí si základní poznatky a dovednosti poskytování
první pomoci při nejčastějších úrazech či zdravotních
potížích
umí přivolat pomoc

chápe význam zdravé výživy pro zdraví člověka
dodržuje zásady a návyky zdravého stravování
zná základní druhy výživy a jejich význam pro zdraví
uvědomuje si důsledky nevhodného stravovacího režimu
a nebezpečí nadváhy pro zdraví

osvojí si základní způsoby bezpečného chování
v kontaktu se svými vrstevníky i s ostatními lidmi
rozpoznává situace, ohrožující jeho bezpečnost
získá základní dovednosti správné a bezpečné
komunikace s neznámými lidmi
poznává reakce své i druhých v různých konfliktních a
krizových situacích
osvojí si správné způsoby chování v situacích úrazu a
život ohrožujících stavů

znát správné stravovací návyky
a v rámci svých možností
dodržovat a uplatňovat zásady
správné výživy

uplatňovat způsoby
bezpečného chování
v sociálním kontaktu
s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi,
v konfliktních a krizových
situacích a vědět, kde v případě
potřeby vyhledat pomoc

žák dle svých možností

respektovat zdravotní stav svůj
i svých vrstevníků, umět
popsat své zdravotní problémy
a potíže

Výstup ŠVP

chápe základní životní potřeby člověka
spojuje si význam naplňování životních potřeb se
zdravým vývojem
dokáže pojmenovat a vyjádřit své životní potřeby i
způsoby jejich naplňování
uvědomuje si důsledky, které se projevují při
neuspokojování základních životních potřeb na celkové
zdraví člověka
získá představu o některých poruchách vznikajících na
základě neuspokojování základních životních potřeb

žák by měl

chápat základní životní potřeby
a jejich naplňování ve shodě se
zdravím

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 10. ročník ZŠS

Bezpečné chování v sociálním kontaktu
ochrana zdraví, prevence nemocí

Vl – mezilidské
vztahy a
komunikace,
základní pravidla
rizikové prostředí a situace
společenského
pravidla komunikace, mezilidské vztahy a komunikace
chování
pravidla slušného chování
OSV – řešení
konfliktní a krizové situace
problémů, rozvoj
osobnostní a sociální rozvoj
rozhodovacích
chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, na pracovišti, v dopravě, při sportu) dovedností

tělesné a duševní zdraví
režim dne
kvalita lidského života
zásady osobní a duševní hygieny, otužování
význam pohybu pro zdraví
nemoci (infekční, civilizační)
prevence nemocí
chování v situacích úrazu či náhlých zdravotních potížích Pv, Tv – první
pomoc, prevence
základní techniky první pomoci
úrazu, ochrana
přivolání pomoci
zdraví
Pv – zdravý životní
Zdravý způsob života a péče o zdraví
výživa a zdraví
styl, životospráva,
zdravé stravování
zdravá výživa
druhy výživy, vitamíny, vláknina, stopové prvky
Tv – význam
civilizační choroby (obezita, zubní kaz, choroby cév a
pohybu pro zdraví
srdce), zdravotní rizika, prevence

Pv, Vl – režim dne
Tv – pohybový
režim
OSV – seberegulace
a sebeorganizace
EV – náš životní
styl

EV – základní
životní podmínky
Př – lidské tělo
OSV psychohygiena

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.
odpovědnost jedince za zdraví
rizika spojená s neuspokojováním základních životních
potřeb
stres, únava, smutek, deprese
poruchy příjmu potravy
Zdraví a nemoc
projevy zdravotních potíží

MPV, PT

Učivo ŠVP
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žák by měl

chápe násilné chování jako nevhodné a nepřípustné
jednání
získává představu o různých formách násilí i způsobech
zneužívání a možnostech jejich předcházení a řešení
rozvíjí a upevňuje dovednost rozpoznání takových
situacích, které mohou skrývat nebezpečí násilí či
zneužití
v modelových situacích uplatňuje osvojené způsoby
účelného chování v případě šikanování, týrání a
zneužívání dítěte – odmítání všech forem násilí a
brutality

spojuje si užívání návykových látek s poškozováním
lidského zdraví
popíše možné důsledky užívání návykových látek na
zdraví člověka
získá představu o nebezpečí drogové závislosti a s ní
spojenými riziky ohrožující zdraví

vědět o souvislosti mezi
konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví

ví, co je to šikana, dokáže popsat některé její projevy
dokáže upozornit na nevhodné chování či jednání
druhých, porušující společenské normy či dohodnutá
pravidla soužití v kolektivu
uvědomuje si a v modelových situacích řeší jednoduché
problémové situace, do kterých se může dostat
osvojí si správné způsoby chování v nebezpečných a
ohrožujících situacích

ujasní si základní pojmy z oblasti sociálně patologických
jevů, příčiny jejich vzniku a případné důsledky

zná a dodržuje základní pravidla silničního provozu
z pozice chodce, cyklisty a spolujezdce v motorovém
vozidle

Návykové psychoaktivní látky a jejich vliv na zdraví
škodlivost užívání návykových látek v souvislosti se
zdravím
zdravotní a sociální rizika kouření a požívání
alkoholických nápojů
účinky drog, injekční aplikace drogy (HIV)
nebezpečí setkání s dealerem

praktické dovednosti
vyhledání pomoci

Násilí a agresivita
násilí, agrese, brutalita v běžném životě, v televizi,
v počítačových hrách
šikana, projevy násilí, sexuální zneužívání
prevence, možnosti řešení, vyhledání pomoci
předcházení rizikovým situacím

správné způsoby chování, dramatizace

Sociálně – patologické jevy
lež, krádež, opuštění domova, útěky, toulání, záškoláctví,
vandalismus, žhářství, vražda, sebepoškozování, agrese
porušení zákona, policie, vězení
šikana a její formy, příčiny, následky šikanování
prevence, vyhledání pomoci
upozornění na porušení pravidel

Dopravní výchova
pravidla silničního provozu, dopravní značky
dopravní situace
bezpečnost v dopravě, prevence

mezilidské vztahy a komunikace
pomáhající a prosociální chování

dodržuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky
uvědomuje si vlastní podíl pozitivní komunikace na
utváření dobrých mezilidských vztahů

Učivo ŠVP
hledání pomoci při problémech

žák dle svých možností

ví, kde a koho může v případě potřeby požádat o pomoc

Výstup ŠVP

zaujímat odmítavé postoje ke
všem formám brutality a násilí

uplatňovat osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se
sociálně patologickými jevy

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 10. ročník ZŠS

Př – léčiva a
návykové látky
Pv – zdravý životní
styl, péče o zdraví
OSV – řešení
problémových
situací

OSV – mezilidské
vztahy
Vl – lidská práva a
práva dítěte a jejich
ochrana

Vl – člověk a právo,
trestná činnost
mládeže
OSV – hodnoty,
postoje, praktická
etika

Tv – bezpečnost při
pohybových
aktivitách

MPV, PT
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řídit se pokyny odpovědných
osob při mimořádných
událostech

používat důležitá telefonní
čísla v případě potřeby pomoci

Výstup RVP

Výchova ke zdraví 10. ročník ZŠS
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

MPV, PT

Dovednosti potřebné pro život
sociální dovednosti – asertivita, odmítání, komunikace,
předvídání následků jednání, rozumění životním situacím
Pv, Tv – přivolání
Důležitá telefonní čísla
zná důležitá telefonní čísla využitelná v krizových
důležitá telefonní čísla (rodiče, záchranná služba, policie, pomoci
situacích
hasiči, apod.)
osvojí si základní postup při volání pomoci či ohlašování
základní údaje - co se stalo, kde se to stalo apod.
krizové situace
Pv, Tv, Vl – první
Ochrana člověka za mimořádných událostí
pozná různé druhy mimořádných událostí
druhy mimořádných události (živelné pohromy, havárie
pomoc, ošetření
při úniku nebezpečných látek, apod.)
ví, jak pozná hrozící nebezpečí
drobného poranění
upevňuje klidné a odpovědné chování dle obecných
obecné zásady chování při vzniku mimořádné události
EV – ekosystémy
zásad chování za těchto událostí
(všeobecná výstraha, evakuace)
MV – televizní
dbá na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
zprávy, mimořádné
má osvojeny základní dovednosti první pomoci, které by
události
mohl uplatnit v případě vzniku mimořádné události
zásady první pomoci při mimořádné události
OSV – rozvoj
rozhodovacích
řídí se pokyny odpovědných osob při mimořádných
dovedností
událostech

v modelových situacích upevňuje způsoby, jak odolávat
případné nabídce
osvojuje si způsoby odmítání návykových látek

Výstup ŠVP

5.9

Člověk a svět práce

5.9.1 Pracovní výchova

PRACOVNÍ VÝCHOVA – 1. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Vyučuje se 3 hodiny týdně v 1., 2. a 3. ročníku, 4 hodiny týdně ve 4. ročníku a 5 hodin
týdně v 5. a 6. ročníku, přičemž výuka v 5. a 6. ročníku je posílena o jednu hodinu
z disponibilní časové dotace. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Pro výuku je možno využívat kmenovou 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:

-

vede ke zvládnutí a upevňování sebeobslužných činností
rozvíjí manuální zručnost, vytváří základní pracovní návyky a dovednosti
systematicky ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností
rozvíjí poznávací funkce, v praktických činnostech upřesňuje představy o předmětech
a jevech, které žáci poznávají v ostatních předmětech
stimuluje řeč a myšlení
vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům
rozvíjí přesnost, systematičnost a vytrvalost
nacvičuje používání návodů, práci podle jednoduchých pokynů a pracovních postupů
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 čase
rozvíjí fantazii a představivost
učí pracovat samostatně, ve dvojici i ve skupině
vede ke každodennímu dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při práci

Formy a metody práce:

-

instruktáž, ukázka
praktické činnosti podle návodu, modelu, předlohy, slovního pokynu, nákresu
nácvik pracovního postupu
opakování a procvičování
individuální činnosti, práce ve dvojici a malé skupině
vycházka, exkurze
pozorování
krátkodobé projekty
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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 jednoduchého návodu
• osvojit si elementární pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
• využívat osvojené dovednosti v praktických činnostech v běžném životě
• používat různé pracovní nástroje, nářadí, pomůcky a materiály v praktické činnosti
• užívat základní pojmy z oblasti pracovních činností
Kompetence k řešení problémů
• rozvíjet tvořivost a vlastní nápady
• překonávat nezdary a překážky
• požádat o radu či pomoc v obtížných situacích
• řešit problémové situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• nalézat a volit vhodné pracovní postupy k vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
• používat správně názvy pracovních činností, nástrojů, materiálů a pomůcek
• rozšiřovat slovní zásobu
• rozumět obsahu sdělení, umět se dotázat na doplňující údaj
• pochopit jednoduché slovní zadání pracovních postupů
• účelně komunikovat při práci ve dvojici, ve skupině
Kompetence sociální a personální
• rozpoznávat nevhodné a nebezpečné chování
• spolupracovat ve dvojici a ve skupině, vzájemně si pomáhat
• zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele i ostatních osob
• budovat si kladné sebehodnocení na základě dílčích úspěchů
Kompetence občanské
• respektovat základní společenské normy
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
• šetrně zacházet materiály a energiemi
• podílet se drobnými činnosti na ochraně životního prostředí
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
Kompetence pracovní
• zvládnout elementární pracovní dovednosti, operace a postupy
• vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem
• využívat získaných návyků a znalostí v další praxi
• snažit se o dokončení práce, o provedení práce v co největší kvalitě
• vytvořit si představu o konkrétních činnostech běžných profesí
• dodržovat zásady bezpečnosti při práci
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žák by měl

Pracovní výchova 1. ročník ZŠS

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

různé druhy drobného materiálu (korálky, hračky,
přírodniny, luštěniny, těstoviny)

sběr přírodnin, názvy jednotlivých druhů (listy, šišky,
žaludy, kaštany)

přesýpání, překládání
ukládání do krabic, kelímků, misek, pytlíků, sáčků

druhy papíru – tvrdý, měkký, krepový, karton
mačkání papíru do kuliček, trhání papíru na větší a malé
kousky, stáčení, lepení

pokus o stříhání, bezpečnost při práci

druhy hmot různých vlastností (plastelína, těsto, hlína,
sádra, tvrdnoucí hmoty, ale také např. sníh…)
hnětení modelovací hmoty jednou a oběma rukama,
mačkání, trhání, stlačování, uštipování)

navlékání tvarů na provázek ukončený dřevěným tupým
hrotem

poznává přírodniny, učí se je pojmenovávat

učí se manipulaci s drobným materiálem

pozná papír, nacvičuje jednoduché způsoby jeho
zpracování

nacvičuje správné držení nůžek

seznámí se se základními dovednostmi zpracování
modelovací hmoty

navléká velké tvary (kuličky, kostky)

Práce s drobným materiálem

úklid hraček, pomůcek

uspořádání pomůcek a věcí na lavici

ukládání oděvu a obuvi v šatně, ve třídě

nácvik rozepínání a zapínání knoflíků, zdrhovadel, háčků
a patentů na velkém modelu, panence, vlastním oblečení
nácvik obouvání a nazouvání obuvi

nácvik svlékání a oblékání prádla a oděvu

otevírání a zavírání dveří, rozsvěcování a zhasínání
světla

použití WC, mytí rukou a obličeje, použití mýdla a
ručníku
česání vlasů, použití kapesníku

Sebeobsluha

seznámí se s různými druhy drobného materiálu

seznámí se se správnými způsoby ukládání oděvu a
obuvi
učí se dbát na pořádek ve svých věcech i ve svém okolí

nacvičuje dovednosti svlékání a oblékání oděvu,
obouvání a nazouvání obuvi

učí se dodržovat základní hygienické návyky a zvládnout
základní sebeobslužné činnosti

Výstup ŠVP

Vv – práce
s tvárným
materiálem

Vu – ochrana zdraví

P – třídění prvků

Vu - přírodniny

Vu – části lidského
těla

Vu – osobní
hygiena

MPV
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žák by měl

Pracovní výchova 1. ročník ZŠS

žák dle svých možností

lego, hříbky, mozaika, nácvik šroubování

seznámí se s různými druhy spojů jednotlivých dílů
různých stavebnic

pletí, zalévání

seznámí se s jednoduchými pracemi na školním pozemku

nachystání talířku, hrnku, lžíce
vytáhnutí svačiny z aktovky, z krabičky, rozbalení
svačiny

úklid krabičky, sáčku do aktovky
odnos a úklid nádobí, seznámení s oplachováním talířku,
hrnku, lžičky, utěrky

učí se nachystat přinesenou svačinku

nacvičuje úklid místa po svačince

seznámí se s prostředím cvičné kuchyňky

základní vybavení kuchyně

správné sezení u stolu, používání tácku, lžíce, hrnku,
skleničky

učí se správnému stolování ve třídě i školní jídelně

uklízí odpadky do koše

režim dne, orientace v čase, typy jídel

seznamuje se časovým rozložením jídel během dne:
snídaně, svačinka, oběd, večeře

Práce v domácnosti

zahradní náčiní – hrábě, motyka, lopata, rýč, konev,
kolík

péče o pokojové rostliny

učí se zalévat pokojové rostliny, seznamuje se
s pomůckami (konvička, květináč, miska, váza)

pozná lehké zahradní náčiní, učí se je pojmenovávat

roční období, počasí, změny v přírodě

pozoruje a vnímá změny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

Pěstitelské práce

třídění, ukládání jednotlivých dílů dřevěných a
plastikových stavebnic, hraček a předmětů
skládání dílů, hraček, předmětů na sebe, vedle sebe

Práce montážní a demontážní

látka, vlna, vata, provázek
navíjení na cívku

Učivo ŠVP

učí se manipulaci s různými druhy stavebnic, hraček a
předmětů

seznámí se s textilním materiálem

Výstup ŠVP

Vu – ochrana
přírody
Řv – slovní zásoba

Vu – denní režim

Řv – rozvoj slovní
zásoby, říkadla
Hv – lidové písně

Vu – příroda
v ročních obdobích

P – třídění prvků
podle kritérií,
orientace na ploše, v
prostoru
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 2. ročník ZŠS

žák dle svých možností

Učivo ŠVP

uspořádání pomůcek a věcí na lavici, v aktovce

učí se dbát na pořádek ve svých věcech i ve svém okolí

různé druhy drobného materiálu (korálky, hračky,
kuličky, luštěniny, těstoviny)

sběr přírodnin, názvy jednotlivých druhů (listy, šišky,
žaludy, kaštany)

přesýpání, překládání
ukládání do krabic, kelímků, misek, pytlíků, sáčků

druhy papíru – tvrdý, měkký, krepový, karton
mačkání papíru do kuliček, trhání papíru na větší a malé
kousky, stáčení, lepení

pokus o stříhání, bezpečnost při práci

druhy hmot různých vlastností (plastelína, těsto, hlína,
sádra, tvrdnoucí hmoty, ale také např. sníh…)
hnětení modelovací hmoty jednou a oběma rukama,
mačkání, trhání, stlačování, uštipování)

tvarování kuliček, tvoření válečků

navlékání tvarů na provázek ukončený dřevěným tupým
hrotem

učí se třídit a ukládat drobný materiál podle daných
kritérií (druh, velikost, tvar, barva)

rozlišuje a třídí přírodniny, s pomocí pojmenovává
jednotlivé druhy

procvičuje manipulaci s drobným materiálem

pozná papír, procvičuje si jednoduché způsoby jeho
zpracování

nacvičuje stříhání nůžkami částí i celou délkou ostří

procvičuje si základní dovednosti zpracování modelovací
hmoty

nacvičuje modelování základních tvarů

učí se navlékat tvary různé velikosti (kuličky, kostky,
korále)

Práce s drobným materiálem

úklid hraček, pomůcek

věšení oděvu za poutko, nácvik skládání oděvu

rozepínání a zapínání knoflíků, zdrhovadel, háčků a
patentů na vlastním oblečení
nácvik vázání uzlu

svlékání a oblékání prádla a oděvu

nácvik odemykání a zamykání dveří

použití WC, mytí rukou a obličeje, použití mýdla a
ručníku, splachování
čištění zubů, česání vlasů, použití kapesníku

Sebeobsluha

procvičuje správné způsoby ukládání oděvu a obuvi

rozvíjí dovednosti svlékání a oblékání oděvu, obouvání a
nazouvání obuvi

procvičuje si dodržování základních hygienických
návyků a zvládání základní sebeobslužné činnosti

Výstup ŠVP

Vv – modelování
P – tvary, třídění

Vu – ochrana zdraví

Vu – stromy a jejich
využití

Vu – přírodniny

P – třídění předmětů

Vu – části lidského
těla

Vu – osobní
hygiena
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Výstup RVP

žák by měl

Pracovní výchova 2. ročník ZŠS

žák dle svých možností

lego, hříbky, mozaika, šroubování

učí se spojovat a rozpojovat jednotlivé díly různých
stavebnic
výrobek z prvků stavebnice se učí demontovat a uložit
zpět do krabice

práce se zahradním náčiním – nácvik hrabání, kopání,
rytí, hloubení důlků

nacvičuje práci s lehkým zahradním náčiním, s pomocí
pojmenuje jednotlivé druhy

režim dne, orientace v čase, typy jídel

správné sezení u stolu, používání tácku, lžíce, hrnku,
skleničky
nachystání talířku, hrnku, lžíce
vytáhnutí svačiny z aktovky, z krabičky, rozbalení
svačiny

úklid krabičky, sáčku do aktovky
odnos a úklid nádobí, oplachování talířku, hrnku, lžičky,
použití utěrky
utírání lavice, sbírání odpadků

zametání drobků, vysypávání do koše

vybavení kuchyně, nádobí, spotřebiče

vnímá a respektuje časové rozložení jídel během dne:
snídaně, svačinka, oběd, večeře

upevňuje dovednosti správného stolování ve třídě i
školní jídelně
s vedením učitele si nachystá přinesenou svačinku

rozvíjí dovednosti úklidu místa po svačince

nacvičuje použití lopatky a smetáčku

seznámí se se základním vybavením cvičné kuchyně

Práce v domácnosti

pletí, zalévání

péče o pokojové rostliny

s pomocí zalévá pokojové rostliny, učí se pojmenovávat
pomůcky (konvička, květináč, miska, váza)

učí se jednoduchým pracím na školním pozemku

roční období, počasí, změny v přírodě

pozoruje a vnímá změny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

Pěstitelské práce

pracovní návyky, udržování pořádku, ukládání věci

třídění, ukládání jednotlivých dílů dřevěných a
plastikových stavebnic, hraček a předmětů
skládání dílů, hraček, předmětů na sebe, vedle sebe

Práce montážní a demontážní

látka, vlna, vata, provázek
lepení, pokus o stříhání, navíjení na cívku

Učivo ŠVP

procvičuje si manipulaci s různými druhy stavebnic,
hraček a předmětů

učí se pracovat s textilním materiálem

Výstup ŠVP

OSV – osobnostní
rozvoj

Vu – denní režim

Řv – rozvoj slovní
zásoby
Hv – lidové písně

Vu – změny v
přírodě

P – třídění a
rozlišování prvků,
prostorová orientace

MPV
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žák by měl

Učivo ŠVP

obouvání a zouvání obuvi

vázání uzlu, pokus o vázání smyčky

osvojuje si základní dovednosti šněrování bot

sběr a třídění přírodnin, názvy jednotlivých druhů (listy,
šišky, žaludy, kaštany)

třídí a pojmenovává přírodniny

zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály a
pomůckami

přesýpání, překládání
ukládání do krabic, kelímků, misek, pytlíků, sáčků

zvládá manipulaci s drobným materiálem

zvládá jednoduché způsoby práce s papírem, drobným
materiálem a přírodninami
při jejich zpracování používá vhodné pomůcky
procvičuje stříhání nůžkami částí i celou délkou ostří,
správně nůžky drží
má osvojeny základní dovednosti zpracování modelovací
hmoty
modeluje základní tvary

rozlišuje a třídí přírodní a umělý materiál

různé druhy drobného materiálu (korálky, hračky,
kuličky, kamínky, luštěniny)

třídí a ukládá drobný materiál podle daných kritérií
(druh, velikost, tvar, barva)

třídit různé druhy drobného
materiálu podle velikosti,
tvaru, barev

druhy papíru – tvrdý, měkký, krepový, karton, apod.
mačkání papíru do kuliček, trhání papíru na větší a malé
kousky, vytrhávání předkreslených tvarů
nácvik překládání papíru, jednoduché skládanky
lepení, mozaika, stáčení papíru
stříhání proužků, bezpečnost při práci
druhy hmot různých vlastností (plastelína, těsto, hlína,
sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)

Práce s drobným materiálem

úklid hraček, pomůcek

dbá na pořádek ve svých věcech na lavici, v aktovce i ve
svém okolí
uklízí hračky a školní pomůcky

uspořádání pomůcek a věcí na lavici, v aktovce

skládání oděvu

učí se skládat oděv a ukládat do skříně, do tašky, do
aktovky
samostatně obouvá a zouvá obuv

čištění zubů

zvládá mytí zubů po jídle – správně používá pastu a
kartáček na zuby

svlékání a oblékání prádla a oděvu
rozepínání a zapínání knoflíků, zdrhovadel, háčků a
patentů na vlastním oblečení

česání vlasů, použití kapesníku

umyje si obličej, učeše se, používá kapesník

s dopomocí se obléká a svléká oděv
správně ukládá oděv a obuv v šatně, ve třídě

použití WC, mytí rukou a obličeje, použití mýdla a
ručníku, splachování

správně používá WC, umyje si ruce

Sebeobsluha

osobní hygiena

žák dle svých možností

dodržuje mytí rukou před a po jídle

Výstup ŠVP

udržovat pořádek ve svých
věcech i ve svém okolí

zvládnout oblékání a svlékání
oděvu, skládání a uložení
oděvu, obouvání

zvládnout základní hygienické
návyky a sebeobslužné činnosti

Výstup RVP

Pracovní výchova 3. ročník ZŠS

Vu – sběr přírodnin

P – tvoření skupin
podle daných
kritérií

Vu – části lidského
těla

Vu – osobní
hybiena

MPV
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pod vedením pečuje o pokojové rostliny i rostliny na
školním pozemku – zalévá, otírá listy
pozoruje a vnímá klíčení semen (hrách, fazole) a
podmínky pro jejich růst

pečovat o nenáročné rostliny
v bytě i na zahradě

demontáž výrobků, organizace práce

zvládne demontáž svých výrobků, roztřídění prvků a
úklid

sleduje přírodu v jednotlivých ročních obdobích,
pojmenovává roční období

lego, hříbky, mozaika, šroubování, dřevěné hračky,
puzzle

spojuje jednotlivé díly různých stavebnic, hraček a
předmětů

podmínky klíčení semen – voda, vzduch, světlo, půda,
teplo

péče o pokojové i venkovní rostliny

roční období, počasí, změny v přírodě

Pěstitelské práce

třídění, ukládání jednotlivých dílů dřevěných a
plastikových stavebnic, hraček a předmětů
skládání dílů, hraček, předmětů na sebe, vedle sebe
(komíny, mosty, zdi, domy), rozvoj fantazie

Práce montážní a demontážní

chystání správných pomůcek, jednoduché postupy práce
s drobným materiálem
péče o prostředí třídy, školy, svátky, zvyky, tradice

zvládne základní manipulaci s různými druhy stavebnic,
hraček a předmětů
staví jednoduché stavby podle fantazie i slovního návodu
v ploše i v prostoru

provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních
obdobích

zvládat elementární dovednosti
a činnosti při práci se
stavebnicemi

pracuje podle jednoduchých slovních pokynů

pracovat podle slovního
návodu

drobné předměty z tradičních i netradičních materiálů

látka, vlna, stužka, provázek, krajka, vata
stříhání, lepení, trhání (vata)

pracuje s textilním materiálem
s pomocí vytváří jednoduchými postupy drobné výrobky,
ozdoby, dárky z tradičních i netradičních

hnětení modelovací hmoty jednou a oběma rukama,
mačkání, trhání, stlačování, uštipování, válení
tvarování kuliček, tvoření válečků

Učivo ŠVP

navlékání tvarů a listů na provázek ukončený dřevěným
tupým hrotem

žák dle svých možností

navléká tvary různých velikostí a některé druhy přírodnin
(kuličky, kostky, korále, listy)

Výstup ŠVP

orientuje se v základních pojmech práce s drobným
materiálem (lepit, mačkat, trhat, stříhat, navlékat

žák by měl

vytvářet jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

Výstup RVP

Pracovní výchova 3. ročník ZŠS

Vu – rostliny a
jejich růst

Vu – změny v
přírodě

P – třídění prvků,
prostorová orientace
Řv – rozvoj slovní
zásoby

Řv – poslech a
reprodukce textu

Vu – zvyky, tradice

Vu – ochrana
zdraví, ošetření
drobného poranění
Vv – práce
s tvárným
materiálem
P – rozlišování
tvarů

MPV
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žák by měl

samostatně si nachystá přinesenou svačinku, upraví si
stůl
zvládne nachystat talíř, hrnek, lžíci, misku

s vedením se podílí na přípravě jednoduchého pokrmu

dodržuje správné chování při stolování ve třídě i školní
jídelně

získá představu o základním vybavení cvičné kuchyně

připravit jednoduchý pokrm

chovat se vhodně při stolování

orientovat se v základním
vybavení kuchyně

vybavení kuchyně, nádobí, spotřebiče

správné sezení, používání lžíce, příboru, pravidla
správného stolování

nácvik mazání pečiva (máslo, marmeláda, pomazánka)

vytáhnutí svačiny z aktovky, z krabičky, rozbalení
svačiny, nachystání talíře, hrnku, lžíce, misky

Práce v domácnosti

práce se zahradním náčiním – hrabání, kopání, rytí,
hloubení důlků

pojmenuje a používá lehké zahradní náčiní

Učivo ŠVP
pletí, zalévání, kypření

žák dle svých možností

zvládá jednoduché práce na školním pozemku

Výstup ŠVP

upravit stůl pro jednoduché
stolování

používat lehké zahradní náčiní

Výstup RVP

Pracovní výchova 3. ročník ZŠS
MPV

313

Pracovní výchova 4. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Učivo ŠVP

skládání oděvu

věšení oděvu na ramínko

čištění obuvi (oklepání od bahna, kartáčování, otírání
vlhkým hadříkem)

vázání uzlu, nácvik vázání smyčky

uspořádání osobních věcí, školních pomůcek, hraček

rozvíjí dovednosti skládání oděvu do skříně, do tašky, do
aktovky

nacvičuje nové způsoby ukládání oděvu

učí se dbát na čistotu obuvi

procvičuje vázání uzlu, nacvičuje vázání smyčky

udržuje pořádek ve svých věcech na lavici, v aktovce, ve
třídě

druhy papíru (kreslicí, karton, krepový, novinový, balicí,
savý, kancelářský, průklepový…)

lepení, vytrhávání papíru, polepování předmětů (např.
krabiček) papírem

skládanky z papíru – zpracování v ploše i jednoduché
prostorové tvary
stříhání proužků podle a bez předkreslené linie

práce s různými druhy modelovacích hmot (plastelína,
těsto, hlína, sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)
modelování jednoduchých tvarů a předmětů
vycházejících ze základních tvarů (kulička, váleček)
základy keramiky

špachtle, váleček, dřívko, formičky na vykrajování

navlékání tvarů a korálků podle vzoru, předlohy

pozná a používá různé druhy papíru

rozvíjí již zvládnuté způsoby práce s papírem

učí se papír překládat, skládat, vytvářet jednoduché
skládanky
rozvíjí dovednost stříhání nůžkami

uplatňuje základní dovednosti zpracování modelovací
hmoty

učí se používat základní pomůcky při práci s modelovací
hmotou

procvičuje navlékání tvarů a korálků podle vzoru

Práce s drobným materiálem

svlékání a oblékání prádla, oděvu
rozepínání a zapínání knoflíků, zdrhovadel, háčků a
patentů na vlastním oblečení

procvičuje dovednosti svlékání a oblékání oděvu

Sebeobsluha

základní hygienické návyky, osobní hygiena

žák dle svých možností

rozvíjí a upevňuje dovednosti osobní hygieny

Výstup ŠVP

P – rozlišování
tvarů

Vu – ochrana
zdraví, ošetření
drobného poranění
Vv – zpracování
tvárného materiálu

Řv - říkadla

Vu – osobní
hygiena
Vu – lidské tělo

MPV
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Pracovní výchova 4. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl

papír, přírodniny, korálky

učí se propichovat a navlékat různé druhy materiálů na
nit
nacvičuje přední steh

rozmanité přírodniny, dřevo, špejle, korek, guma,
alobal, drát, plasty, fólie, koženka, odpadové
materiály…)
lepení, stříhání, ohýbání

svátky, zvyky, tradice

bezpečnost při práci, čistota a úklid pracovního místa

hospodaření s materiálem, odpadovým materiálem
(papír, plast, sklo)

seznámí se s novými rozmanitými druhy drobného
materiálu a různými způsoby jeho zpracování

učí se uplatňovat vlastní fantazii při vytváření drobných
výrobků, ozdob, dárků

podílí se na udržování čistoty a pořádku při práci

seznámí se s pravidly třídění opadu

třídění, ukládání, vkládání

šrouby, hříbky, mozaika, puzzle

šroubovák, maticový klíč

skládání dílů, hraček, předmětů na sebe, vedle sebe
(komíny, mosty, zdi, domy), rozvoj fantazie

skupinová, kolektivní práce

demontáž výrobků, organizace práce

rozvíjí dovednosti manipulace s různými druhy
stavebnic, hraček a předmětů

procvičuje spojování jednotlivých dílů stavebnic, hraček
a předmětů

učí se manipulaci s jednoduchými pracovními
pomůckami a nástroji

staví jednoduché stavby podle fantazie i slovního návodu
v ploše i v prostoru

učí se spolupracovat ve dvojici, v malé skupině

zvládne demontáž svých výrobků, roztřídění prvků a
úklid

Práce montážní a demontážní

látka, vlna, stužka, provázek, krajka, vata
stříhání, lepení, trhání (vata)

rozvíjí dovednosti práce s textilním materiálem

nácvik předního stehu na dírkovaném kartonu
základy šití

bezpečnost při práci
pokus o navléknutí nitě (provázku) do očka jehly, pokus
o vázání uzlíku

seznámí se s manipulací tupou jehlou

Učivo ŠVP
provlékačky (dřevěné, plastové)

žák dle svých možností

nacvičuje dovednosti proplétání bužírky, provázků, vlny

Výstup ŠVP

Řv – rozvoj
komunikace

P – prostorová
orientace

P – rozlišování
tvarů

Vu – ochrana
přírody

Vu – tradiční lidové
svátky

Vu - materiály

Vu – ochrana
zdraví, ošetření
drobného poranění

MPV
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Pracovní výchova 4. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Učivo ŠVP

práce se zahradním náčiním – hrabání, kopání, rytí,
hloubení důlků, zalévání
hygiena, bezpečnost práce

procvičuje manipulaci s lehkým zahradním náčiním

příprava nádobí, prostírání, úklid nádobí, stolu
nácvik mazání pečiva (máslo, marmeláda, pomazánka)

skladba stravy, prvky zdravé výživy
návštěva obchodu

používání příboru

bezpečnost při práci
mazání, míchání, nácvik krájení, nalévání čaje, apod.

zametání drobků, vysypávání do koše, použití smetáku,
utírání lavice, utírání prachu apod.

odnos a úklid nádobí, umývání použitého nádobí, použití
utěrky
umývání rukou, čistota nádobí, omývání ovoce a
zeleniny

nacvičuje elementární dovednosti přípravy jednoduchého
pokrmu

seznamuje se s prvky zdravé výživy – zelenina, ovoce,
druhy pečiva a mléčných výrobků, pomazánky, pitný
režim, nebezpeční sladkostí
nacvičuje používání příboru

učí se bezpečné manipulaci s drobným kuchyňským
náčiním

procvičuje dovednosti drobných úklidových prací

nacvičuje dovednosti umývání a utírání nádobí

učí se dbát a dodržovat základy hygieny a bezpečnosti
práce v domácnosti

vytáhnutí svačiny z aktovky, z krabičky, rozbalení
svačiny, nachystání talíře, hrnku, lžíce, misky

vybavení kuchyně, nádobí, spotřebiče

rozvíjí a upevňuje dovednosti přípravy stolu na svačinku

učí se poznávat a pojmenovávat základní vybavení
cvičné kuchyně

Práce v domácnosti

zalévání, vymývání misek, odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů, kypření půdy, omývání listů
pletí záhonů

rozvíjí jednoduché dovednosti péče o pokojové i
venkovní rostliny

učí se zásady hygieny a bezpečnosti práce s rostlinami
uvnitř i na zahradě

okrasné rostliny, koření, zelenina

získá představu o různých druzích rostlin pěstovaných na
zahradě

Pěstitelské práce

příprava půdy před setím (rytí, hrabání, kolíkování)
podmínky klíčení semen – voda, vzduch, světlo, půda,
teplo

žák dle svých možností

seznámí se základními postupy pěstování vybraných
rostlin a podmínkami jejich růstu
pozoruje klíčení semen

Výstup ŠVP

Vu – ochrana zdraví

Vu – zdravá výživa,
chování v obchodu

Vu – práce na
zahradě

Vu – rostliny a
jejich růst

MPV
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Pracovní výchova 5. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Učivo ŠVP

kartáčování oděvu, čistota cvičebního úboru

čištění obuvi (oklepání od bahna, kartáčování, otírání
vlhkým hadříkem)

oblékání v jednotlivých ročních obdobích, podle počasí,
k různým příležitostem (divadlo, škola, hřiště apod.)

použití visacího zámku

zamykání, odemykání dveří

péče o osobní věci (pouzdro, školní pomůcky, svačina,
peněženka, apod.)
úklid školních pomůcek, hraček

učí se dbát na čistotu oděvu

procvičuje dovednosti čištění obuvi

učí se zásadám účelného a vkusného oblékání

nacvičuje použití visacího zámku

zamyká a odemyká dveře klíčem

správně ukládá osobní věci i školní pomůcky na lavici,
do aktovky, ve třídě

lepení, vytrhávání papíru, polepování předmětů (např.
krabiček) papírem

skládanky z papíru – zpracování v ploše i jednoduché
prostorové tvary

vystřihování jednoduchých tvarů, stříhání podle
pravidelné a nepravidelné linie
stříhání různých druhů materiálu (papír, textil, kůže,
plast)

práce s různými druhy modelovacích hmot (plastelína,
těsto, hlína, sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)
modelování složitějších tvarů a předmětů vycházejících
ze základních tvarů (modelování zvířat, osob, věcí)
základy keramiky

špachtle, váleček, dřívko, formičky na vykrajování
čistota a úklid pracovních pomůcek

rozvíjí a upevňuje zvládnuté způsoby práce s papírem

procvičuje a rozvíjí dovednosti překládání a skládání
papíru

upevňuje dovednost stříhání nůžkami

rozvíjí základní dovednosti zpracování modelovací
hmoty

pracuje se základními pomůckami při práci s modelovací
hmotou

Práce s drobným materiálem

věšení oděvu na ramínko

procvičuje nové způsoby ukládání oděvu

Sebeobsluha

základní hygienické návyky, osobní hygiena
sprchování, mytí celého těla

žák dle svých možností

rozvíjí a upevňuje dovednosti osobní hygieny

Výstup ŠVP

Vv – modelování
P – geometrické
tvary

Vu – ošetření
drobného poranění

Vu – změny počasí

Vu – osobní
hygiena

MPV
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Pracovní výchova 5. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl

přední steh na dírkovaném kartonu
nácvik vyšívání na vyšívací látce (kanava, panamka)

papír, přírodniny, korálky, koženka, textil, plast, apod.

látka, vlna, stužka, provázek, krajka, vata
stříhání, lepení, trhání (vata)

rozmanité přírodniny, dřevo, špejle, korek, guma,
Vu – ochrana
alobal,drát, plasty, fólie, koženka, odpadové materiály…) přírody
lepení, stříhání, ohýbání

svátky, zvyky, tradice
tématické práce (Den Země, světový den vody, apod.)

kombinace technik (tradiční, netradiční techniky)
kombinace materiálu

bezpečnost při práci, čistota a úklid pracovního místa

hospodaření s materiálem, odpadovým materiálem
(papír, plast, sklo)

procvičuje přední steh

propichuje a navléká různé druhy materiálů na nit

procvičuje a rozvíjí dovednosti práce s textilním
materiálem

pozná rozmanité druhy drobného materiálu, učí se
novým způsobům jeho zpracování

rozvíjí schopnost uplatňovat vlastní fantazii a osvojených
dovedností práce s drobným materiálem při vytváření
drobných výrobků, ozdob, dárků

kombinuje různé techniky práce s drobným materiálem i
samotný materiál

podílí se na udržování čistoty a pořádku při práci

procvičuje a upevňuje zásady třídění odpadu

šroubovák, maticový klíč

spojování prvků (pásky, desky, spojky, šrouby, matice,..)

rozvíjení fantazie, slovní návod
práce na ploše, v prostoru

procvičuje manipulaci s jednoduchými pracovními
pomůckami a nástroji

rozvíjí dovednosti spojování jednotlivých částí
konstrukčních stavebnic pomocí různých spojů

učí se sestavovat jednoduché modely v ploše i prostoru
podle fantazie i slovního návodu, předlohy

Práce montážní a demontážní

bezpečnost při práci
navlékání nitě (provázku) do očka jehly, vázání uzlíku,
přestřihnutí nitě

učí se základním postupům při manipulaci s tupou jehlou

Vu – třídění odpadu

Řv – říkadla,
pohádky, pověsti

provlékačky (dřevěné, plastové)

MPV

rozvíjí dovednosti proplétání bužírky, provázků, vlny

Učivo ŠVP
navlékání drobného materiálu podle vzoru, předlohy
práce podle slovního návodu

žák dle svých možností

navléká různé druhy drobného materiálu podle slovního
návodu a podle vzoru

Výstup ŠVP
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Pracovní výchova 5. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl

vybavení kuchyně, nádobí, spotřebiče

vytáhnutí svačiny z aktovky, z krabičky, rozbalení
svačiny, nachystání talíře, hrnku, lžíce, misky

příprava nádobí, prostírání, úklid nádobí, stolu
nácvik mazání pečiva (máslo, marmeláda, pomazánka)
základy vaření – čaj, brambory, kakao

skladba stravy, prvky zdravé výživy
návštěva obchodu, výběr a nákup potravin, skladování
potravin (nebezpečí nesprávného skladování)

použití příboru

procvičuje si poznávání a pojmenovávání základního
vybavení cvičné kuchyně

upevňuje si dovednosti přípravy stolu na svačinku

procvičuje elementární dovednosti přípravy
jednoduchého pokrmu

učí se uplatňovat zásady zdravé výživy - zelenina, ovoce,
druhy pečiva a mléčných výrobků, pomazánky, pitný
režim, nebezpeční sladkostí

rozvíjí a upevňuje dovednosti používání příboru

Práce v domácnosti

hygiena, bezpečnost práce

práce se zahradním náčiním – hrabání, kopání, rytí,
hloubení důlků, zalévání

rozvíjí dovednosti manipulace s lehkým zahradním
náčiním

upevňuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce
s rostlinami uvnitř i na zahradě

zalévání, vymývání misek, odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů, kypření půdy, omývání listů
pletí záhonů

procvičuje a upevňuje dovednosti péče o pokojové i
venkovní rostliny

léčivky, sušení, význam pro člověka
jedovaté rostliny, nebezpečí, ochrana zdraví

okrasné rostliny, koření, zelenina

seznamuje se s různými druhy rostlin pěstovaných na
zahradě, učí se je poznávat a pojmenovávat

seznámí se s některými druhy léčivek i jedovatých rostlin

příprava půdy před setím (rytí, hrabání, kolíkování)
podmínky klíčení semen – voda, vzduch, světlo, půda,
teplo
pozorování klíčení semen (hrách, fazole…)

osvojuje si vědomosti o základních postupech pěstování
vybraných rostlin
uvědomuje si základní podmínky klíčení semen, učí se je
charakterizovat

Pěstitelské práce

demontáž výrobků, organizace práce

dokáže modely demontovat, díly správně uložit, uklidit

Učivo ŠVP
skupinová, kolektivní práce

žák dle svých možností

rozvíjí spolupráci ve dvojici, v malé skupině

Výstup ŠVP

MPV

Vu – zdravý životní
styl

Řv – rozvoj slovní
zásoby

Vu – ochrana zdraví

Řv – pohádky,
pověsti

Vu – názvy rostlin

Vu – rosliny a jejich
růst

Řv – rozvoj
komunikace
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Pracovní výchova 5. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl

zametání drobků, vysypávání do koše, použití smetáku,
utírání lavice, utírání prachu apod.

odnos a úklid nádobí, umývání použitého nádobí, použití
utěrky

umývání rukou, čistota nádobí, omývání ovoce a
zeleniny
bezpečnost práce v domácnosti

zdokonaluje se v drobných úklidových pracích

procvičuje dovednosti umývání a utírání nádobí

upevňuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce v
domácnosti

Učivo ŠVP
bezpečnost při práci
mazání chleba, rohlíku, krájení, míchání, nalévání
z konvice, přelévání, čištění zeleniny, nácvik použití
škrabky

žák dle svých možností

procvičuje a rozvíjí dovednosti bezpečné manipulace
s drobným kuchyňským náčiním

Výstup ŠVP

Vu – ochrana zdraví

MPV
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žák by měl

Učivo ŠVP

lepení, vytrhávání papíru, polepování předmětů (např.
krabiček) papírem
skládání papíru – zpracování v ploše, jednoduché
prostorové tvary

vystřihování jednoduchých tvarů, stříhání podle
pravidelné a nepravidelné linie
stříhání různých druhů materiálu (papír, textil, kůže,
plast)

práce s různými druhy modelovacích hmot (plastelína,
těsto, hlína, sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)
modelování složitějších tvarů a předmětů vycházejících
ze základních tvarů (modelování zvířat, osob, věcí)
základy keramiky
pomůcky - špachtle, váleček, dřívko, formičky na
vykrajování

bezpečnost při práci
navlékání nitě (provázku) do očka jehly, vázání uzlíku,
přestřihnutí nitě

papír, přírodniny, korálky, koženka, textil, plast, apod.

pracuje podle předlohy, vytváří přiměřenými pracovními
postupy různé výrobky z drobných materiálů
zvládá základní dovednosti a techniky práce s různým
druhem papíru, vytváří jednoduché výrobky

stříhá nůžkami částí i celou délkou ostří, správně nůžky
drží

pracuje s modelovací hmotou, k jejímu zpracování
používá základní pomůcky

zvládá základní postupy při manipulaci s tupou jehlou

navléká a propichuje různé druhy drobného materiálu

pracovat podle předlohy a
vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z drobných materiálů

Práce s drobným materiálem

oblékání v jednotlivých ročních obdobích, podle počasí,
k různým příležitostem (divadlo, škola, hřiště apod.)

kartáčování oděvu, čistota cvičebního úboru
čištění obuvi (oklepání od bahna, kartáčování, otírání
vlhkým hadříkem)

dbá na čistotu oděvu a obuvi
zvládá základní dovednosti údržby oděvu a obuvi

dodržuje zásady vkusného a účelného oblékání
umí vhodně zvolit oblečení dle příležitosti

skládání a ukládání oděvu, obuvi
věšení oděvu na ramínko

správně skládá a ukládá oděv a obuv na určené místo
pověsí oděv na ramínko

údržba a správné uložení školních pomůcek
úklid osobních věcí

udržuje své osobní věci v čistotě, dbá na jejich správné
uložení

Sebeobsluha

základní hygienické návyky
osobní hygiena

žák dle svých možností

dodržuje základní hygienické návyky
zvládá základní dovednosti osobní hygieny

Výstup ŠVP

dodržovat zásady účelného
oblékání

zvládnout běžnou údržbu
oděvu i obuvi

pečovat o své tělo, svůj
zevnějšek i své osobní věci

Výstup RVP

Pracovní výchova 6. ročník ZŠS

P – geometrické
tvary

Vv – modelování

Vv – práce s
plochou

Vu – změny počasí

Vu – osobní
hygiena

MPV
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žák by měl

žák dle svých možností

správně pojmenovává i používá pracovní nástroje a
pomůcky
pomůcky, nástroje a náčiní volí vhodně podle druhu
činnosti a zpracovávaného materiálu, umí s nimi
zacházet

udržuje čistotu a pořádek na svém pracovním místě
podílí se na přípravě a úklidu pomůcek a materiálu před a
po ukončení činnosti
uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
třídí školní odpad

provádí jednoduchou montáž ze stavebnic
spojuje jednotlivé části konstrukčních stavebnic pomocí
různých spojů
vytváří jednoduché modely na ploše i v prostoru
zvládá demontáž, roztřídění a úklid jednotlivých dílů

udržovat pořádek na
pracovním místě; dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti
práce

provádět při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž

stavebnice plošné, prostorové, konstrukční
demontáž, organizace práce

šroubovák, maticový klíč
spojování prvků (pásky, desky, spojky, šrouby, matice,..)

Práce montážní a demontážní

čistota a uspořádání pracovního místa
chystání, úklid a čistota pomůcek a materiálu, čistící
prostředky
základní hygienické návyky, bezpečnost práce
hospodaření s materiálem, odpadovým materiálem
(papír, plast, sklo)

pracovní pomůcky a jejich funkce – nůžky, podložka,
štětec, jehla, špendlíky, náprstek, navlékač, šablony,
tiskátka, lepidlo, děrovač, sešívačka, špejle...)

svátky, zvyky, tradice
tématické práce (Den Země, světový den vody, apod.)

lidová tvorba, tradice, zvyky, řemesla

zhotovuje drobné ozdoby a dárky s využitím
jednoduchých technik lidových řemesel

Řv – říkadla,
pohádky, pověsti

péče o prostředí třídy, školy, svátky, zvyky, tradice
tématické práce (Den Země, světový den vody, apod.)
organizace práce

Vu – ochrana
přírody

Řv – říkadla,
pohádky, pověsti

Vu – materiály

Vu - přírodniny

přírodní materiály

kombinace technik (tradiční, netradiční techniky)
kombinace materiálu

při práci zapojuje vlastní fantazii

MPV

přední steh, zadní a křížkový steh na dírkovaném kartonu
vyšívání na vyšívací látce (kanava, panamka)
nácvik přišití knoflíku
rozmanité přírodniny, dřevo, špejle, korek, guma, textil, Vu – materiály
alobal, drát, plasty, fólie, koženka, odpadové
materiály…)
lepení, stříhání, ohýbání

Učivo ŠVP

dokáže kombinovat jednoduché techniky práce s různým
materiálem i samotný materiál

dodržuje jednoduché pracovní postupy

pracuje s přírodninami – propichuje, navléká, slepuje,
svazuje, řadí podle tvarů a velikostí, kombinuje vhodné
druhy
vytváří drobné výrobky, ozdoby, dárky

zná rozlišné druhy drobného materiálu, zvládne různé
způsoby jeho zpracování

umí přední steh, nacvičuje zadní a křížkový steh

Výstup ŠVP

volit vhodně pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu

využívat při tvořivých
činnostech vlastní fantazii i
prvky lidových tradic

Výstup RVP

Pracovní výchova 6. ročník ZŠS

322

zachovává pořádek na svém pracovním místě, dodržuje
hygienická pravidla
dbá na vhodné uložení pomůcek a hraček
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy

popíše základní postupy pro pěstování vybraných rostlin
s názorem vyjmenuje a charakterizuje základní
podmínky klíčení semen, zkouší je aplikovat v praktické
činnosti

udržovat pořádek na svém
pracovním místě, dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti
práce

znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
vybraných rostlin

umí pečovat o nenáročné pokojové i venkovní rostliny

pro jednotlivé práce vybere vhodné nářadí, umí ho
pojmenovat
pečuje o nářadí, očistí a uklidí ho po práci

získá představu o některých léčivkách a jedovatých
rostlinách

uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
s rostlinami uvnitř i na zahradě
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy

poznává a pojmenovává základní vybavení cvičné
kuchyně

ošetřovat a pěstovat nenáročné
pokojové i venkovní rostliny

volit podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní

vědět o léčivkách i jedovatých
rostlinách

dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce při práci
s rostlinami na zahradě

znát základní vybavení
kuchyně

procvičuje si poznávání a pojmenovávání různých druhů
rostlin pěstovaných na zahradě

umí spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty

žák dle svých možností

spojovat a rozpojovat různé
jednoduché předměty

Výstup ŠVP

pracuje podle jednoduchého slovního návodu, předlohy pod vedením pedagoga, samostatně, ve dvojici, ve
skupině

žák by měl

pracovat podle slovního
návodu, předlohy

Výstup RVP

Pracovní výchova 6. ročník ZŠS

vybavení kuchyně, nádobí, spotřebiče

Práce v domácnosti

hygiena
bezpečnost práce

léčivky, sušení, význam pro člověka
jedovaté rostliny, nebezpečí, ochrana zdraví

nářadí - konev, kypřicí kolík, hrábě, drapka, motyčka,
lopatka, kolíky se šňůrou, hrábě
údržba a úklid nářadí

zalévání, vymývání misek, odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů, kypření půdy, omývání listů
pletí záhonů

okrasné rostliny, koření, zelenina

příprava půdy před setím (rytí, hrabání, kolíkování)
podmínky klíčení semen – voda, vzduch, světlo, půda,
teplo
setí do řádků, jamek, pěstování jednoduchých rostlin
(hrách, ředkvičky...)

Pěstitelské práce

čistota a uspořádání pracovního místa
správné uložení a úklid pomůcek, hraček
hygiena a bezpečnost při práci

puzzle, hračky, didaktické pomůcky

návod (ústní slovní návod pedagoga nebo spolužáka při
práci ve skupině nebo ve dvojici)
předloha (vzorový výrobek, model, vlastní návrh…)

Učivo ŠVP

MPV

Vu – ochrana zdraví

Vu – poznávání
rostlin

Vu – rostliny a
jejich růst

Čt – čtení
jednoduchých vět
Řv – rozvoj
komunikace
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získá povědomí o zásadách zdravé výživy, zkouší je
uplatňovat v praxi

dbá na správné chování při stolování ve třídě, ve cvičné
kuchyni i ve školní jídelně
uplatňuje zásady společenského chování

správně používá drobné kuchyňské náčiní
dbá na bezpečnost při práci s drobným kuchyňským
náčiním

zvládá drobné úklidové práce
zvolí vhodný postup práce a pomůcky pro zachování
pořádku ve třídě

udržuje v čistotě pracovní plochu, zametá a utírá
pracovní místo, uklízí odpadky do koše
dodržuje hygienické zásady při práci s potravinami a
kuchyňským vybavením, dbá na bezpečnost při práci

dodržovat pravidla správného
stolování a společenského
chování při stolování

zvládat práci s jednoduchými
kuchyňskými nástroji

vědět, jakým způsobem
udržovat pořádek v bytě, ve
třídě

udržovat pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržovat
základy hygieny a bezpečnosti
práce v domácnosti

žák dle svých možností

uplatňovat zásady správné
výživy

Výstup ŠVP

nachystá vhodné nádobí na stůl, podílí se na přípravě
jednoduchých pokrmů

žák by měl

připravit jednoduché pohoštění

Výstup RVP

Pracovní výchova 6. ročník ZŠS

hygiena
bezpečnost práce

drobné úklidové práce

drobné úklidové práce – zametání, utírání prachu, mytí
podlahy, úklid a mytí nádobí

použití nože, škrabky, struhadla, vařečky, apod.
bezpečnost při práci

správné sezení, používání prostírání, podnosu, příboru,
čistota při stolování, použití ubrousku
zásady společenského chování

skladba stravy, prvky zdravé výživy
návštěva obchodu, výběr a nákup potravin, skladování
potravin (nebezpečí nesprávného skladování)
chystání svačiny

příprava nádobí (talíř, miska, příbor, hrnek, sklenice),
prostírání, úklid nádobí, stolu
mazání pečiva, krájení, nalévání
základy vaření – čaj, brambory, polévka ze sáčku, kakao

Učivo ŠVP

Vu – ochrana
zdraví, ošetření
drobného poranění

Vu – zdravý životní
styl

MPV

PRACOVNÍ VÝCHOVA – 2. stupeň ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se 5 hodin týdně v 7. a 8. ročníku a 6 hodin týdně v 9. a 10. ročníku, přičemž
výuka v 7. a 8. ročníku je posílena o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Je součástí
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Pro výuku je možno využívat kmenovou učebnu, školní dílny, 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
rozvíjí manuální zručnost, vytváří pracovní návyky a dovednosti
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
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 čase
učí pracovat samostatně, ve dvojici i ve skupině, nést odpovědnost za svoji práci, vážit
si práce své i druhých
rozvíjí fantazii a představivost
dává prostor pro uplatňování nápadů žáků při praktických činnostech
vede ke každodennímu dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při práci

Formy a metody práce:

-

instruktáž, ukázka
praktické činnosti podle návodu, modelu, předlohy, slovního pokynu, nákresu
nácvik pracovního postupu
opakování a procvičování
individuální činnosti, práce ve dvojici a malé skupině
vycházka, exkurze
pozorování
krátkodobé projekty
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Předmětem prolínají průřezová témata:

EV –

lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k životnímu prostředí,
základní podmínky života

OSV – rozvoj poznávacích schopností, sebevyjádření, uvolnění, mezilidské vztahy, rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MV –

vnímání mediálních sdělení, vliv médií na kulturu, rozvoj komunikačních dovedností
při veřejném vystupování

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 jednoduchého návodu
• osvojit si elementární pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
• využívat osvojené dovednosti v praktických činnostech v běžném životě
• používat pracovní nástroje, nářadí, pomůcky a materiály v praktické činnosti
• poznávat vlastní pokroky při práci
• užívat základní pojmy z oblasti pracovních činností
Kompetence k řešení problémů
• volit různé postupy práce
• rozvíjet tvořivost a vlastní nápady
• požádat o radu či pomoc v obtížných situacích
• řešit problémové situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
• překonávat nezdary a překážky
• nalézat a volit vhodné pracovní postupy k vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
• používat správně názvy pracovních činností, nástrojů, materiálů a pomůcek
• rozšiřovat slovní zásobu
• vyjadřovat vhodnou formou své názory, pocity, prožitky i nálady
• rozumět obsahu sdělení, umět se dotázat na doplňující údaj
• pochopit jednoduché slovní či grafické zadání pracovních postupů
• účelně komunikovat při práci ve dvojici, ve skupině
Kompetence sociální a personální
• budovat si kladné sebehodnocení na základě dílčích úspěchů
• rozpoznávat nevhodné a nebezpečné chování
• uvědomovat si nutnost ohleduplnosti ke druhým při práci
• spolupracovat ve dvojici a ve skupině, vzájemně si pomáhat
• podílet se na vytváření pravidel při činnostech, pravidla dodržovat
• zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele i ostatních osob
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•

zažívat různé role ve skupině

Kompetence občanské
• respektovat společenské normy
• šetrně zacházet materiály a energiemi
• podílet se drobnými činnosti na ochraně životního prostředí
• dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování
• dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví
a nacvičovat chování za mimořádných událostí
Kompetence pracovní
• zvládnout elementární pracovní dovednosti, operace a postupy
• vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem
• využívat získaných návyků a znalostí v další praxi
• snažit se o dokončení práce, o provedení práce v co největší kvalitě
• vytvořit si představu o konkrétních činnostech běžných profesí
• dodržovat zásady bezpečnosti při práci
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Pracovní výchova 7. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Učivo ŠVP

nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční opracování –
kladivo, pilka, kleště, pilník, brusný papír, hřebík, apod.

dřevo: opracování dřeva brusným papírem, zatloukání a
vytahování hřebíků
kov: ohýbání drátu, štípání drátu
plast: stříhání plastu, lepení tavnou pistolí

obkreslování šablony, vystřihování tvarů
vystřihování ozdobných předmětů z přeloženého papíru
(dečky, záložky, vločky)
lepení barevných papírů – mozaika
balení předmětů do papíru (balení dárků, balíčků, apod.)

práce s různými druhy modelovacích hmot (těsto, hlína,
sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)
modelování složitějších tvarů a předmětů vycházejících
ze základních tvarů (modelování zvířat, osob, věcí)
základy keramiky (glazování, otiskování textilií,
přírodnin, apod.)
pomůcky - špachtle, váleček, dřívko, formičky na
vykrajování

rozmanité přírodniny, dřevo, špejle, korek, guma, textil,
alobal, drát, plasty, fólie, koženka, odpadové
materiály…)
lepení, stříhání, ohýbání
rozvoj fantazie, kombinace technik a materiálů

seznámí se se základními druhy nástrojů a nářadí pro
ruční opracování a jejich bezpečném zacházení

vyzkouší si jednoduché pracovní činnosti při práci
s technickým materiálem

rozvíjí a upevňuje dovednosti práce s papírem

zpracovává modelovací hmotu, učí se novým technikám
a postupům práce

rozvíjí a upevňuje dovednosti práce s drobným
materiálem a způsoby jeho zpracování

procvičuje a zdokonaluje základní postupy při
manipulaci s jehlou
učí se zadní a křížkový steh

Základní dovednosti ručních prací:
navlékání nitě (provázku) do očka jehly, vázání uzlíku,
přestřihnutí nitě, bezpečnost při práci
zadní a křížkový steh na dírkovaném kartonu

rozlišování druhu materiálu (lavice-dřevo, sklenice-sklo,
mikrotenový sáček-plast, klíče-kov, kniha-papír, apod.)

poznává, z jakého druhu materiálu jsou vyrobeny
konkrétní věci a předměty

procvičuje uplatňování vlastní fantazii

vlastnosti technických materiálů (tvrdé-měkké, hořlavénehořlavé, pevné-křehké, přírodní-umělé, apod.)

získá představu o obecných vlastnostech technických
materiálů

Práce s technickými materiály

dřevo, kov, plast, sklo – využití materiálů v praxi
třídění odpadu, využití odpadového materiálu

žák dle svých možností

seznámí se se základními druhy technických materiálů a
jejich využití v běžném životě

Výstup ŠVP

OSV – cvičení
dovedností,
trpělivosti,

EV – zpracování
odpadových
materiálů

P – geometrické
tvary

Vv – modelování

Př – vlastnosti
materiálů

Př – druhy
materiálů

Př – vlastnosti
materiálů

EV – průmysl a
životní prostředí

MPV, PT
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Výstup RVP
žák by měl
žák dle svých možností

spojování a rozpojování prvků (pásky, desky, spojky,
šrouby, matice,..)
použití jednoduchých pracovních pomůcek a nástrojů
(šroubovák, maticový klíč)

demontáž, organizace práce
rozlišování prvků

běžná údržba předmětů, např. hraček, pomůcek, jízdního
kola, trojkolky
čištění, správné složení a uložení, kontrola a kompletace
všech částí
výměna žárovky, baterií v CD přehrávači, rádiu,
ovladači, hračce, apod.

bezpečnost a hygiena při práci
správná manipulace s pracovními nástroji a pomůckami
bezpečnostní předpisy
ochrana zdraví

rozvíjí a upevňuje dovednosti spojování a rozpojování
jednotlivých částí konstrukčních i elektrotechnických
stavebnic pomocí různých spojů

procvičuje dovednosti demontážní, správné roztřídění
jednotlivých dílů stavebnice a jejich uložení a úklid

seznámí se s údržbou jednoduchých předmětů

dbá na zásady bezpečnosti a hygieny při práci

Práce montážní a demontážní

bezpečnost a hygiena při práci
správná manipulace s pracovními nástroji, pomůckami a
nářadím
ochrana zdraví

konstrukční, elektrotechnické stavebnice (např. Voltík)
práce s návodem (ústní, písemný, obrázkový), náčrtem
rozvoj představivosti, prostorového vidění, fantazie
práce ve skupině

seznamuje se s bezpečnostními předpisy

MPV, PT
dokončení práce

Př – zdroje energie

OSV – mezilidské
vztahy

Čt – čtení krátkých
vět

Vl – místní zvyky,
obyčeje
Valašské muzeum v přírodě, knihovna, obrázkové
Vl – tradice
knížky, televizní pořady, vystoupení místních organizací, MV – vliv médií,
výstavky apod.
veřejné vystupování
rozvoj fantazie, kombinace technik a materiálů
OSV - seberealizace

lidová tvorba, řemesla, zvyky, tradice

vyšívání předkreslených tvarů na kartonu, vyšívací látce
(kanava, panamka)
přišití knoflíku, nášivky
navlékání gumy do kalhot, tkaniček do bot

Učivo ŠVP

zkouší sestavovat jednoduché modely podle návodu,
náčrtu, plánu i své vlastní fantazie z konstrukčních i
elektrotechnických stavebnic
učí se pracovat v rámci skupiny

dbá na zásady bezpečnosti při práci s pracovními
nástroji, pomůckami a nářadím

při zhotovování drobných dárků, přání, výzdoby se učí
uplatňovat některé prvky z lidové tvorby

seznámí se s lidovou tvorbou a některými řemesly na
Valašsku
při přípravě svátků (Vánoce, Velikonoce) si vyzkouší
některé zvyky a tradice

nacvičuje přišití knoflíku, nášivky
nacvičuje navlékání gumy, tkaniček

vyšívá předním stehem

Výstup ŠVP
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Výstup RVP
žák by měl
Učivo ŠVP

léčivky, jejich pěstování, sběr, sušení
léčivé účinky rostlin

jedovaté rostliny, účinky na člověka
alergie, ochrana zdraví

drobná zvířata, podmínky chovu, životní potřeby
bezpečný kontakt se zvířaty, hygiena chovu

bezpečnost a hygiena při práci s rostlinami

učí se poznávat a pojmenovávat některé druhy léčivých
rostlin, seznámí se s jejich významem pro zdraví

získá představu o nebezpečí jedovatých rostlin

seznámí se s možností a základními podmínkami chovu
drobných zvířat v domácnosti

rozvíjí a upevňuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
s rostlinami uvnitř i na zahradě
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy

bezpečné zacházení s pracovním náčiním, ochranné
pomůcky

podzimní a jarní práce na zahradě (úklid větví, hrabání
listí, pletí záhonů, sklizeň ovoce apod.)
péče o nářadí, úklid
bezpečnost a hygiena při práci, ochrana zdraví

při jednoduchých pracích na školním pozemku si
procvičuje dovednosti manipulace s nářadím a
pracovními pomůckami

druhy ovoce, význam pro zdraví
pěstování ovoce, sklizeň
zpracování ovoce – zavařování (kompoty) apod.

procvičuje si poznávání a pojmenovávání druhů ovoce,
seznámí se se způsoby jeho pěstování, sklízení,
zpracování a skladování

lehké zahradní náčiní (lopata, motyka, hrábě,…)
kolečka, hadice, vidle, česáček na ovoce apod.
ochranné pomůcky

setí do řádků, jamek, pěstování základních druhů
zeleniny (hrách, pažitka, ředkvičky,…)
příprava záhonu k setí, kypření půdy, zalévání, pletí

učí se základním dovednostem pěstování zeleniny,
zkouší aplikovat znalosti o podmínkách klíčení semen v
praxi

pozná a pojmenuje lehké zahradní náčiní, seznámí se
s ostatními druhy pracovních pomůcek a nářadí pro práci
na zahradě

okrasné rostliny, koření, zelenina
Př – názvosloví
názvosloví, možnosti využití květin v interiéru i exteriéru rostlin
aranžování, vazba jednoduchých květin

prohlubuje si znalosti o různých druzích rostlin
pěstovaných na zahradě

Př – zvířata a jejich
potřeby

Př – jedovaté
rostliny, houby

Př – léčivky,
názvosloví

Př – ovoce a jeho
význam pro zdraví

EV – základní
podmínky růstu
rostlin

zalévání, vymývání misek, odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů, kypření půdy, omývání listů
přesazování

Př – příroda na jaře,
úprava půdy

MPV, PT

rozvíjí dovednosti péče o pokojové rostliny

Pěstitelské práce

příprava půdy před setím (rytí, kypření, hrabání,
kolíkování, přihnojování)

žák dle svých možností

zná základní postupy pro pěstování vybraných rostlin,
učí se je aplikovat v praktické činnosti
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Učivo ŠVP

seznámí se se základními bezpečnostními pravidly při
zaházení s elektrospotřebiči
osvojí si základní poznatky a dovednosti ošetřování
drobného poranění

upevňuje si zásady hygieny a bezpečnosti práce
v domácnosti

nacvičuje prostírání a chystání stolu pro stolování,
seznámí se s využitím zdobných prvků

učí se uplatňovat prvky zdravé výživy ve výběru, nákupu
a zpracování potravin

nacvičuje dovednosti přípravy jednoduchých pokrmů

vyzkouší si použití základních kuchyňských
elektrospotřebičů
seznámí se s jejich bezpečným zacházením a údržbou

bezpečnost a hygiena provozu
bezpečnost při práci s čistícími a úklidovými prostředky,
ochranné pomůcky
bezpečnost provozu elektrických spotřebičů
nebezpeční úrazu elektrickým proudem
odřeniny, řezné rány, popáleniny
vybavení lékárničky

základy vaření – čaj, brambory, polévka ze sáčku, kakao
krájení a mazání pečiva, čištění a krájení ovoce a
zeleniny, příprava pomazánky, apod.
skladba stravy, prvky zdravé výživy
návštěva obchodu, výběr a nákup potravin, skladování
potraviny – pečivo, ovoce, zelenina, mléčné výrobky,.
prostírání, rozložení nádobí, použití ubrusu, ubrousků
využití květin, prostírání při slavnostních příležitostech

Př – první pomoc

OSV – rozvoj
spolupráce,
prosociální chování

Vl – obchody,
nákup

použití nože, škrabky, struhadla, vařečky, hrnce, plechu,
konvice, apod.
bezpečnost při práci
elektrické spotřebiče – (sporák, lednice, varná, konvice..) Př – elektrické
funkce a užití, ovládání
spotřebiče, účinky
bezpečnost provozu, údržba
elektrického proudu
nebezpeční úrazu elektrickým proudem

rozvíjí a upevňuje správnou manipulaci s drobným
kuchyňským náčiním a nádobím

OSV – organizace
vlastního času,
hledání pomoci při
potížích

MPV, PT

čistící a úklidové prostředky
využití prostředků v domácnosti
bezpečnost při práci s čistícími a úklidovými prostředky

drobné úklidové práce – zametání, utírání prachu, mytí
podlahy
nácvik použití vysavače
mytí podlahy (napuštění kbelíku, použití saponátu,
vymáchání hadru, úklid)
umývání, utírání a úklid nádobí (napuštění dřezu, použití
sítka, apod.)
nácvik ručního praní a sušení osobního prádla (ponožky,
spodní prádlo), čistění skvrn (tričko, kalhoty, …)
nácvik žehlení rovných kusů prádla (kapesník, šátek, ..)
úklid toalety (použití záchodové štětky)
jednoduché opravy oděvu – přišití knoflíku, nášivky

Práce v domácnosti

seznámí se s některými čistícími a úklidovými
prostředky a jejich bezpečnému použití v praktické
činnosti

nacvičuje jednoduché pracovní postupy úklidu a údržby
domácnosti

procvičuje si dovednosti drobných úklidových prací

Výstup ŠVP
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nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční opracování –
kladivo, pilka, kleště, pilník, brusný papír, hřebík, apod.
bezpečnost při práci

vlastnosti technických materiálů (tvrdé-měkké, hořlavénehořlavé, pevné-křehké, přírodní-umělé, apod.)

dřevo: opracování dřeva brusným papírem, zatloukání a
vytahování hřebíků
kov: ohýbání drátu, štípání drátu
plast: stříhání plastu, lepení tavnou pistolí

obkreslování šablony, vystřihování ozdobných předmětů
z přeloženého papíru (dečky, záložky, vločky)
lepení barevných papírů – mozaika
balení předmětů do papíru (balení dárků, balíčků, apod.)
druhy papíru – balící, karton, krepový, kreslící, apod.
rozlišování podle hmatu bez podpory zraku

učí se poznávat a pojmenovávat základní druhy nástrojů
a nářadí pro ruční opracování a jejich bezpečnému
zacházení

seznamuje se s obecnými vlastnostmi technických
materiálu v praktických činnostech

nacvičuje jednoduché pracovní činnosti při práci
s technickým materiálem

rozvíjí a upevňuje dovednosti práce s papírem

upevňuje a zdokonaluje základní postupy při práci

Základní dovednosti ručních prací:
navlékání nitě (provázku) do očka jehly, vázání uzlíku,

rozmanité přírodniny, dřevo, špejle, korek, guma, textil,
alobal, drát, plasty, fólie, koženka, odpadové
materiály…)
lepení, stříhání, ohýbání, propichování, apod.
rozvoj fantazie, kombinace technik a materiálů

rozvíjí a upevňuje dovednosti práce s drobným
materiálem a způsoby jeho zpracování

zkouší zapojovat fantazii, kombinovat různé techniky a
postupy práce

práce s různými druhy modelovacích hmot (těsto, hlína,
sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)
modelování složitějších tvarů a předmětů vycházejících
ze základních tvarů (modelování zvířat, osob, věcí)
základy keramiky (glazování, otiskování textilií,
přírodnin, apod.)
pomůcky - špachtle, váleček, dřívko, formičky na
vykrajování

prohlubuje si techniky a postupy zpracování modelovací
hmoty

učí se rozlišovat různé druhy papíru pro využití
v různých činnostech

rozlišování druhu materiálu (lavice-dřevo, sklenice-sklo,
mikrotenový sáček-plast, klíče-kov, kniha-papír, apod.)

procvičuje si poznávání a určování materiálu, z nichž
jsou vyrobeny konkrétní věci a předměty

Práce s technickými materiály

dřevo, kov, plast, sklo – využití materiálů v praxi
třídění odpadu, využití odpadového materiálu

žák dle svých možností

prohlubuje si znalosti o technických materiálech a jejich
využití v běžném životě

Výstup ŠVP

OSV – cvičení

EV – využití
odpadového
materiálu

Vv – modelování,
zpracování tvárného
materiálu

Vv – ladění barev,
dekorativní práce

Př – vlastnosti
materiálů, způsoby
zpracování

Př – vlastnosti
materiálů

Př – druhy
materiálů

EV – průmysl, vliv
na prostředí, odpady

MPV, PT
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konstrukční, elektrotechnické stavebnice (např. Voltík)
práce s návodem (ústní, písemný, obrázkový), náčrtem
rozvoj představivosti, prostorového vidění, fantazie
práce ve skupině

spojování a rozpojování prvků (pásky, desky, spojky,
šrouby, matice,..)
použití jednoduchých pracovních pomůcek a nástrojů
(šroubovák, maticový klíč)

běžná údržba předmětů, např. hraček, pomůcek, jízdního
kola, trojkolky
umývání, správné složení a uložení, kontrola a
kompletace všech částí
výměna žárovky, baterií v CD přehrávači, rádiu,
ovladači, hračce, apod.

demontáž, organizace práce
rozlišování prvků
úklid

procvičuje si sestavování jednoduchých modelů podle
návodu, náčrtu, plánu i své vlastní fantazie
z konstrukčních i elektrotechnických stavebnic
rozvíjí schopnost práce v rámci skupiny

procvičuje si dovednosti spojování a rozpojování
jednotlivých částí konstrukčních i elektrotechnických
stavebnic pomocí různých spojů

učí se údržbě jednoduchých předmětů

rozvíjí a upevňuje dovednosti demontážní, správné
roztřídění jednotlivých dílů stavebnice a jejich uložení a
úklid

Př – zdroje energie

OSV – mezilidské
vztahy, komunikace

Čt – čtení krátkých
textů

bezpečnost a hygiena při práci
správná manipulace s pracovními nástroji, pomůckami a
nářadím
ochrana zdraví

upevňuje si zásady bezpečnosti při práci s pracovními
nástroji, pomůckami a nářadím

Práce montážní a demontážní

Vl – místní zvyky,
obyčeje
Valašské muzeum v přírodě, knihovna, obrázkové
Vl – tradice
knížky, televizní pořady, vystoupení místních organizací, MV – vliv médií,
výstavky apod.
veřejné vystupování
OSV - seberealizace

procvičuje příští knoflíku, nášivky
nacvičuje jednoduché opravy oděvu

lidová tvorba, řemesla, zvyky, tradice

MPV, PT
dovedností,
trpělivosti,
dokončení práce

prohlubuje si poznatky o lidové tvorbě a řemeslech na
Valašsku
při přípravě svátků (Vánoce, Velikonoce) si vyzkouší
některé zvyky a tradice
při zhotovování drobných dárků, přání, výzdoby se učí
uplatňovat některé prvky z lidové tvorby

Učivo ŠVP
přestřihnutí nitě, bezpečnost při práci
zadní a křížkový steh na dírkovaném kartonu
vyšívání předkreslených tvarů na kartonu, vyšívací látce
(kanava, panamka)
přišití knoflíku, nášivky
navlékání gumy do kalhot, tkaniček do bot, zašití drobné
trhliny, dírky na oděvu

žák dle svých možností

s jehlou
procvičuje zadní a křížkový steh
zdokonaluje techniku šití předním stehem

Výstup ŠVP
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Př – jedovaté
rostliny, houby

druhy ovoce, význam pro zdraví
pěstování ovoce, sklizeň
zpracování ovoce – zavařování (kompoty) apod.

lehké zahradní náčiní (lopata, motyka, hrábě,…)
kolečka, hadice, vidle, česáček na ovoce apod.
ochranné pomůcky

podzimní a jarní práce na zahradě (úklid větví, hrabání
listí, pletí záhonů, sklizeň ovoce apod.)
péče o nářadí, úklid
bezpečnost a hygiena při práci, ochrana zdraví
léčivky, jejich pěstování, sběr, sušení
léčivé účinky rostlin

jedovaté rostliny, účinky na člověka
alergie, ochrana zdraví

prohlubuje si poznatky o různých druzích ovoce, o
způsobech jeho pěstování, sklizni, zpracování a
uskladnění

učí se poznávat, pojmenovávat a pracovat s různými
druhy pracovních pomůcek a nářadí pro práci na zahradě

při jednoduchých pracích na školním pozemku rozvíjí a
upevňuje dovednosti manipulace s nářadím a pracovními
pomůckami

osvojí si základní znalosti o způsobech a podmínkách
chovu drobných zvířat v domácnosti

drobná zvířata, podmínky chovu, životní potřeby
bezpečný kontakt se zvířaty, hygiena chovu

Př – léčivky,
názvosloví

setí do řádků, jamek, pěstování základních druhů
zeleniny (hrách, pažitka, ředkvičky,…)
příprava záhonu k setí, kypření půdy, zalévání, pletí

procvičuje si základní dovednosti pěstování zeleniny,
uplatňuje znalosti o podmínkách klíčení semen v praxi

procvičuje si poznávání a názvosloví některých druzích
léčivých rostlin, prohlubuje si poznatky o jejich významu
pro zdraví
uvědomuje si nebezpečí jedovatých rostlin

zalévání, vymývání misek, odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů, kypření půdy, omývání listů
přesazování, přihnojování

rozvíjí dovednosti péče o pokojové rostliny

Př – zvířata a jejich
potřeby

Př – příroda
v ročních obdobích

Př – ovoce a jeho
význam pro zdraví

EV – základní
podmínky růstu
rostlin

okrasné rostliny, koření, zelenina
Př – názvosloví
názvosloví, možnosti využití květin v interiéru i exteriéru rostlin
aranžování, vazba jednoduchých květin

upevňuje si znalosti o různých druzích rostlin
pěstovaných na zahradě a o jejich využití pro estetické
účely

Př – příroda na jaře,
úprava půdy

MPV, PT

příprava půdy k setí a sázení (rytí, kypření, hrabání,
kolíkování, přihnojování, příprava sadby)

Pěstitelské práce

bezpečnost a hygiena při práci
správná manipulace s pracovními nástroji a pomůckami
bezpečnostní předpisy v praxi
ochrana zdraví

Učivo ŠVP

v praktické činnosti si procvičuje základní postupy pro
pěstování vybraných rostlin

učí se uplatňovat znalosti bezpečnostních předpisů
v pracovní činnosti

upevňuje si zásady bezpečnosti a hygieny při práci

Výstup ŠVP
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elektrické spotřebiče – (sporák, lednice, varná, konvice..) Př – elektrické
funkce a užití, ovládání
spotřebiče, účinky
bezpečnost provozu, údržba
elektrického proudu
nebezpeční úrazu elektrickým proudem

základy vaření – čaj, mléko, vajíčka
vaření polévky, brambor, krupicové kaše, rýže
základy pečení – perníčky, bábovka, bublanina
smažení – vaječina, palačinka, volské oko
krájení a mazání pečiva, čištění a krájení ovoce a
zeleniny, příprava pomazánky, apod.

kuchařské knihy, recepty na obalech
obrázkové návody (polévka ze sáčku, instantní kaše)

nacvičuje správné používání kuchyňských
elektrospotřebičů
dbá na bezpečné zacházení a jednoduchou údržbu

procvičuje dovednosti přípravy jednoduchých pokrmů

učí se orientovat v jednoduchých postupech a receptech

Čt – orientace v
textu

Vl – svátky, tradice

použití nože, škrabky, struhadla, vařečky, hrnce, konvice,
ručního šlehače, apod.
bezpečnost při práci

upevňuje dovednosti správné a bezpečné manipulace
s drobným kuchyňským náčiním a nádobím

Př – chemikálie,
bezpečnost použití

OSV – organizace
vlastního času,
hledání pomoci při
potížích

čistící a úklidové prostředky
využití prostředků v domácnosti
bezpečnost při práci s čistícími a úklidovými prostředky
ochranné pomůcky (rukavice)

použití vysavače
mytí podlahy (napuštění kbelíku, použití saponátu,
vymáchání hadru, úklid)
utírání a úklid nádobí (napuštění dřezu, použití sítka,
apod.)
ruční praní a sušení osobního prádla (ponožky, spodní
prádlo), čistění skvrn (tričko, kalhoty, …)
žehlení rovných kusů prádla (kapesník, šátek ...)
úklid toalety (použití záchodové štětky)
jednoduché opravy oděvu – přišití knoflíku, nášivky

procvičuje si jednoduché pracovní postupy úklidu a
údržby domácnosti

MPV, PT

učí se bezpečnému použití a zacházení s čistícími a
úklidovými prostředky v praktické činnosti

drobné úklidové práce – zametání, utírání prachu, mytí
podlahy, utírání lavice

Práce v domácnosti

bezpečné zacházení s pracovním náčiním, ochranné
pomůcky

bezpečnost a hygiena při práci s rostlinami

Učivo ŠVP

rozvíjí a upevňuje dovednosti drobných úklidových prací

upevňuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
s rostlinami uvnitř i na zahradě
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy

Výstup ŠVP
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bezpečnost a hygiena provozu
bezpečnost při práci s čistícími a úklidovými prostředky,
ochranné pomůcky
bezpečnost provozu elektrických spotřebičů
nebezpeční úrazu elektrickým proudem
odřeniny, řezné rány, popáleniny
vybavení lékárničky

dbá na zásady hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti

upevňuje si základní bezpečnostní pravidla při zaházení
s elektrospotřebiči
procvičuje základní poznatky a dovednosti ošetřování
drobného poranění

prostírání, rozložení nádobí, použití ubrusu, ubrousků
využití květin, prostírání při slavnostních příležitostech

procvičuje prostírání a chystání stolu pro stolování, učí
se vhodnému využití zdobných prvků

Učivo ŠVP
skladba stravy, prvky zdravé výživy
návštěva obchodu, výběr a nákup potravin, skladování
potraviny – pečivo, ovoce, zelenina, mléčné výrobky,..

žák dle svých možností

rozvíjí a prohlubuje znalosti zásad zdravé výživy a jejich
uplatnění ve výběru, nákupu a zpracování potravin

Výstup ŠVP

MPV, PT

Př – první pomoc

OSV – rozvoj
spolupráce,
prosociální chování

Vl – obchody,
nákup
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Výstup RVP
žák by měl
Učivo ŠVP

nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční opracování –
kladivo, pilka, kleště, pilník, brusný papír, hřebík, apod.
zásady bezpečné manipulace, ochrana zdraví, jednoduchá
údržba

vlastnosti technických materiálů (tvrdé-měkké, hořlavénehořlavé, pevné-křehké, přírodní-umělé, apod.)

dřevo: opracování dřeva brusným papírem, zatloukání a
vytahování hřebíků
řezání dřeva pilou, uchycení ve svěráku, spojování dřeva
hřebíky a vruty, povrchová úprava dřeva (pilování,
natírání, lakování), měření, vrtání ručním vrtákem
kov: ohýbání drátu, štípání drátu, zaplétání drátu
práce s plechem (ohýbání, rovnání)
plast: stříhání plastu, lepení tavnou pistolí, řezání plastu
pilou (novodurové trubky)

obkreslování šablony, stříhání a vystřihování, lepení
balení předmětů do papíru (balení dárků, balíčků apod.)
druhy papíru – balící, karton, krepový, kreslící apod.

opakuje si názvy základních druhů nástrojů a nářadí pro
ruční opracování
upevňuje si zásady bezpečné manipulace a jednoduché
údržby jednotlivých nástrojů, pomůcek a nářadí

poznává obecné vlastnosti technických materiálů
v praktických činnostech

rozvíjí a upevňuje jednoduché pracovní činnosti při práci
s technickým materiálem
nacvičuje nové dovednosti a postupy práce při práci
s technickým materiálem

rozvíjí a upevňuje dovednosti práce s papírem

práce s různými druhy modelovacích hmot (těsto, hlína,
sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)
modelování náročnějších tvarů
základy keramiky (glazování, otiskování textilií,
přírodnin, apod.)
pomůcky - špachtle, váleček, dřívko, formičky na
vykrajování

rozmanité přírodniny, dřevo, špejle, korek, guma, textil, EV – využití
alobal,drát, plasty, fólie, koženka, odpadové materiály…) odpadového
materiálu
lepení, stříhání, ohýbání, propichování, apod.
rozvoj fantazie, kombinace technik a materiálů

tvořivě uplatňuje osvojené dovednosti a způsoby práce
s drobným materiálem
zkouší zapojovat fantazii, kombinovat různé techniky a
postupy práce

Vv – modelování,
zpracování tvárného
materiálu

Vv – ladění barev,
dekorativní práce

Př – způsoby
zpracování
materiálů

Př – vlastnosti
materiálů

Př – druhy
materiálů

EV – ochrana
životního prostředí

MPV, PT

prohlubuje si techniky a postupy zpracování modelovací
hmoty

při práci používá a kombinuje různé druhy papíru

rozlišování druhu materiálu (lavice-dřevo, sklenice-sklo,
mikrotenový sáček-plast, klíče-kov, kniha-papír, apod.)

procvičuje si poznávání a určování materiálu, z nichž
jsou vyrobeny konkrétní věci a předměty

Práce s technickými materiály

dřevo, kov, plast, sklo – využití materiálů v praxi
třídění odpadu, využití odpadového materiálu

žák dle svých možností

prohlubuje si znalosti o technických materiálech a jejich
využití v běžném životě

Výstup ŠVP
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Výstup RVP
žák by měl
žák dle svých možností

Učivo ŠVP

Vl – zvyky, obyčeje

OSV – cvičení
dovedností,
trpělivosti,
dokončení práce

MPV, PT

konstrukční, elektrotechnické stavebnice (např.Voltík)
práce s návodem (ústní, písemný, obrázkový), náčrtem
rozvoj představivosti, prostorového vidění, fantazie
práce ve skupině

spojování a rozpojování prvků (pásky, desky, spojky,
šrouby, matice,..)
použití jednoduchých pracovních pomůcek a nástrojů
(šroubovák, maticový klíč)

demontáž, organizace práce
rozlišování prvků

běžná údržba předmětů, např. hraček, pomůcek, jízdního
kola, trojkolky
umývání, správné složení a uložení, kontrola a
kompletace všech částí
výměna žárovky, baterií v CD přehrávači, rádiu,
ovladači, hračce, apod.

upevňuje si dovednosti spojování a rozpojování
jednotlivých částí konstrukčních i elektrotechnických
stavebnic pomocí různých spojů

zvládne demontáž sestavených modelů, správné
roztřídění jednotlivých dílů, jejich uložení a úklid

provádí údržbu jednoduchých předmětů

Práce montážní a demontážní

bezpečnost a hygiena při práci
správná manipulace s pracovními nástroji, pomůckami a
nářadím
ochrana zdraví

Př – zdroje energie

Čt – orientace v
textu
OSV – mezilidské
vztahy, komunikace

Valašské muzeum v přírodě, knihovna, obrázkové
Vl – tradice
knížky, televizní pořady, vystoupení místních organizací, MV – vliv médií,
výstavky apod.
veřejné vystupování
OSV - seberealizace

lidová tvorba, řemesla, zvyky, tradice

Základní dovednosti ručních prací:
navlékání nitě (provázku) do očka jehly, vázání uzlíku,
přestřihnutí nitě, bezpečnost při práci
vyšívání předkreslených tvarů na kartonu, vyšívací látce
(kanava, panamka)
přišití knoflíku, nášivky
navlékání gumy do kalhot, tkaniček do bot, zašití drobné
trhliny, dírky na oděvu

rozvíjí schopnosti sestavování jednoduchých modelů
podle návodu, náčrtu, plánu i své vlastní fantazie
z konstrukčních i elektrotechnických stavebnic
umí pracovat ve skupině

upevňuje si zásady bezpečnosti při práci s pracovními
nástroji, pomůckami a nářadím

prohlubuje si poznatky o lidové tvorbě a řemeslech na
Valašsku
při přípravě svátků (Vánoce, Velikonoce) si vyzkouší
některé zvyky a tradice
při zhotovování drobných dárků, přání, výzdoby se
uplatňuje některé prvky z lidové tvorby

upevňuje a zdokonaluje základní postupy při práci
s jehlou
procvičuje techniku předního, zadního a křížkového
stehu
přišije knoflík, nášivku
rozvíjí dovednosti jednoduché opravy oděvu

Výstup ŠVP
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Výstup RVP
žák by měl

zalévání, vymývání misek, odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů, kypření půdy, omývání listů
přesazování, přihnojování

setí do řádků, jamek, pěstování základních druhů
zeleniny (hrách, pažitka, ředkvičky,…)
příprava záhonu k setí, kypření půdy, zalévání, pletí

druhy ovoce, význam pro zdraví
pěstování ovoce, sklizeň
zpracování ovoce – zavařování (kompoty) apod.

lehké zahradní náčiní (lopata, motyka, hrábě,…)
kolečka, hadice, vidle, česáček na ovoce apod.
ochranné pomůcky

podzimní a jarní práce na zahradě (úklid větví, hrabání
listí, pletí záhonů, sklizeň ovoce apod.)
péče o nářadí, úklid
bezpečnost a hygiena při práci, ochrana zdraví

léčivky, jejich pěstování, sběr, sušení
léčivé účinky rostlin

jedovaté rostliny, účinky na člověka
alergie, ochrana zdraví

ovládá základní dovednosti péče o pokojové rostliny

rozvíjí a upevňuje základní dovednosti pěstování
zeleniny, uplatňuje znalosti o podmínkách klíčení semen
v praxi

opakuje a upevňuje si poznatky o různých druzích ovoce,
o způsobech jeho pěstování, sklizni, zpracování a
uskladnění

umí poznávat, pojmenovávat a pracovat s různými druhy
pracovních pomůcek a nářadí pro práci na zahradě

při jednoduchých pracích na školním pozemku rozvíjí a
upevňuje dovednosti manipulace s nářadím a pracovními
pomůckami

poznává některé druhy léčivých rostlin, opakuje si
poznatky o jejich významu pro zdraví

prohlubuje si poznatky o nebezpečí jedovatých rostlin

Př – jedovaté
rostliny, houby

Př – léčivky,
názvosloví

Př – příroda
v ročních obdobích

Př – ovoce a jeho
význam pro zdraví

EV – základní
podmínky růstu
rostlin

okrasné rostliny, koření, zelenina
Př – názvosloví
názvosloví, možnosti využití květin v interiéru i exteriéru rostlin
aranžování, vazba jednoduchých květin

opakuje a prohlubuje si znalosti o různých druzích rostlin
pěstovaných na zahradě a o jejich využití pro estetické
účely

Př – příroda na jaře,
úprava půdy

příprava půdy k setí a sázení (rytí, kypření, hrabání,
kolíkování, přihnojování, příprava sadby)

Pěstitelské práce

VkZ – ochrana
zdraví při různých
činnostech

MPV, PT

v praktické činnosti si upevňuje základní postupy pro
pěstování vybraných rostlin

upevňuje si znalosti bezpečnostních předpisů v pracovní
činnosti

bezpečnost a hygiena při práci
správná manipulace s pracovními nástroji a pomůckami
bezpečnostní předpisy v praxi
ochrana zdraví

dbá na zásady bezpečnosti a hygieny při práci

Učivo ŠVP
montáž, demontáž, organizace práce
jednoduché mechanické stroje (např. mlýnek na maso)
úklid

žák dle svých možností

procvičuje montáž a demontáž jednoduchých
mechanických strojů

Výstup ŠVP
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Výstup RVP
žák by měl
MPV, PT

použití vysavače
mytí podlahy (napuštění kbelíku, použití saponátu,
vymáchání hadru, úklid)
utírání a úklid nádobí (napuštění dřezu, použití sítka,
apod.)
ruční praní a sušení osobního prádla (ponožky, spodní
prádlo), čistění skvrn (tričko, kalhoty, …)
žehlení rovných kusů prádla (kapesník, šátek, ..)
úklid toalety (použití záchodové štětky)
jednoduché opravy oděvu – přišití knoflíku, nášivky

čistící a úklidové prostředky
využití prostředků v domácnosti
bezpečnost při práci s čistícími a úklidovými prostředky
ochranné pomůcky (rukavice)

použití nože, škrabky, struhadla, vařečky, hrnce, konvice,
ručního šlehače, apod.
bezpečnost při práci

elektrické spotřebiče – (sporák, lednice, varná, konvice..) Př – elektrické
funkce a užití, ovládání
spotřebiče, účinky
bezpečnost provozu, údržba
elektrického proudu
nebezpeční úrazu elektrickým proudem

základy vaření – čaj, mléko, vajíčka
vaření polévky, brambor, krupicové kaše, rýže
základy pečení – perníčky, bábovka, bublanina
smažení – vaječina, palačinka, volské oko
krájení a mazání pečiva, čištění a krájení ovoce a
zeleniny, příprava pomazánky, apod.

rozvíjí a upevňuje jednoduché pracovní postupy úklidu a
údržby domácnosti

dbá na bezpečné použití a zacházení s čistícími a
úklidovými prostředky v praktické činnosti

procvičuje a upevňuje dovednosti správné a bezpečné
manipulace s drobným kuchyňským náčiním a nádobím

upevňuje si správnou a bezpečnou obsluhu kuchyňských
elektrospotřebičů
uplatňuje zásady bezpečného zacházení a jednoduché
údržby

rozvíjí dovednosti přípravy jednoduchých pokrmů

Vl – svátky, tradice

Př – chemikálie,
bezpečnost použití

drobné úklidové práce – zametání, utírání prachu, mytí
podlahy, utírání lavice

OSV – organizace
vlastního času,
hledání pomoci při
potížích

VkZ – ochrana
zdraví

Př – zvířata a jejich
potřeby

zvládá drobné úklidové práce

bezpečné zacházení s pracovním náčiním, ochranné
pomůcky
Práce v domácnosti

bezpečnost a hygiena při práci s rostlinami

dbá na zásady hygieny a bezpečnosti práce s rostlinami
uvnitř i na zahradě
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy

Učivo ŠVP
drobná zvířata, podmínky chovu, životní potřeby
bezpečný kontakt se zvířaty, hygiena chovu

žák dle svých možností

procvičuje si a rozvíjí základní znalosti o způsobech a
podmínkách chovu drobných zvířat v domácnosti

Výstup ŠVP
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prostírání, rozložení nádobí, použití ubrusu, ubrousků
využití květin, prostírání při slavnostních příležitostech

bezpečnost a hygiena provozu
bezpečnost při práci s čistícími a úklidovými prostředky,
ochranné pomůcky
bezpečnost provozu elektrických spotřebičů
nebezpeční úrazu elektrickým proudem
odřeniny, řezné rány, popáleniny
vybavení lékárničky

zdokonaluje dovednosti prostírání a chystání stolu pro
stolování, zkouší samostatně využívat zdobné prvky

dbá na zásady hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti

uplatňuje základní bezpečnostní pravidla při zaházení
s elektrospotřebiči
upevňuje si základní poznatky a dovednosti ošetřování
drobného poranění

skladba stravy, prvky zdravé výživy
návštěva obchodu, výběr a nákup potravin, skladování
potraviny – pečivo, ovoce, zelenina, mléčné výrobky,..

zná zásady zdravé výživy, dokáže je uplatnit ve výběru,
nákupu a zpracování potravin

Učivo ŠVP
kuchařské knihy, recepty na obalech
obrázkové návody (polévka ze sáčku, instantní kaše)

žák dle svých možností

procvičuje si orientaci v jednoduchých postupech a
receptech

Výstup ŠVP

MPV, PT

Př, Tv – první
pomoc

OSV – rozvoj
spolupráce,
prosociální chování

VkZ – výživa a
zdraví, druhy
výživy

Čt – orientace v
textu
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zvolit vhodný pracovní
postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu

získat základní vědomosti o
materiálech, nástrojích a
pracovních postupech

rozlišovat různé druhy
materiálů

Výstup RVP

Pracovní výchova 10. ročník ZSŠ

zvládá jednoduché pracovní činnosti a postupy práce při
práci s technickým materiálem

dokáže kombinovat různé materiály, techniky a způsoby
práce, zapojuje vlastní fantazii
umí tvořivě zpracovat modelovací hmotu

uplatňuje získané znalosti o různých materiálech
v praktické činnosti
vybírá pracovní postupy odpovídající používanému
materiálu
tvořivě uplatňuje osvojené dovednosti a způsoby práce
s drobným a technickým materiálem

zná zásady a pravidla bezpečné manipulace a údržby
jednotlivých druhů nástrojů a nářadí
popíše jednoduché pracovní postupy a jejich posloupnost
získá základní poznatky o lidové tvorbě a řemeslech na
Valašsku

ověřuje si a poznává vlastnosti různých materiálů v
praktické činnosti
pozná a pojmenuje základní druhy nástrojů a nářadí pro
ruční opracování

popíše obecné vlastnosti různého druhu materiálu

EV – způsoby
využití odpadového
materiálu
různé druhy materiálů (papír, přírodniny, dřevo,
plast, drát, alobal, folie, textil, odpadové materiály) a
jejich zpracování (lepení, stříhání, propichování
apod.)
tradiční a netradiční techniky a postupy, kombinace
technik a materiálů, rozvoj fantazie
práce s různými druhy modelovacích hmot (těsto,
hlína, sádra, tvrdnoucí hmoty, písek)
základy keramiky (glazování, otiskování textilií,
přírodnin, apod.)
dřevo: opracování dřeva brusným papírem,
zatloukání a vytahování hřebíků
řezání dřeva pilou, uchycení ve svěráku, spojování
dřeva hřebíky a vruty, povrchová úprava dřeva
(pilování, natírání, lakování), měření, vrtání ručním
vrtákem

Vv – modelování,
zpracování tvárného
materiálu

Př – vlastnosti a
způsoby zpracování
materiálů

Vl – tradice, zvyky,
obyčeje
MV – vliv a
význam médií

Př – vlastnosti
materiálů

EV - recyklace

Př – materiály a
jejich využití

MPV, PT

vlastnosti materiálů a základní postupy jeho
zpracování (např. papír-měkký-stříhání, mačkání,
lepení; dřevo-tvrdé-řezání, spojování hřebíky apod.)

nástroje a nářadí pro ruční opracování – kladivo,
pilka, kleště, pilník, šroubovák, brusný papír, hřebík
apod.
zásady bezpečné manipulace, ochrana zdraví
jednoduchá údržba
organizace práce, příprava pomůcek
Valašské muzeum v přírodě, knihovna, obrázkové
knížky, televizní pořady, vystoupení místních
organizací, výstavky apod.

vlastnosti technických materiálů (tvrdé-měkké,
hořlavé-nehořlavé, pevné-křehké, přírodní-umělé,
apod.)
praktické činnosti (ohýbání, mačkání, lámání,..)

využití materiálů v praxi, třídění odpadu, recyklace

zná využití různého druhu materiálu v běžném životě

Učivo ŠVP
Práce s technickými materiály
papír, dřevo, kov, plast, přírodniny, textil apod.
rozlišování druhu materiálu (lavice-dřevo, sklenicesklo, mikrotenový sáček-plast, klíče-kov, knihapapír, apod.)

žák dle svých možností

poznává, rozlišuje a pojmenovává různé druhy materiálů
dokáže určit, z jakého materiálu jsou vyrobeny konkrétní
věci a předměty

Výstup ŠVP
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žák dle svých možností

zvládnout jednoduchou
montáž a demontáž při práci
se stavebnicemi

pracuje s návodem, plánem či předlohou

sestavit podle návodu, plánu
jednoduchý model

má osvojeny dovednosti spojování a rozpojování
jednotlivých částí konstrukčních i elektrotechnických
stavebnic pomocí různých spojů

zvládne montáž a demontáž jednoduchých mechanických
strojů

sestaví jednoduché plošné i prostorové modely podle
návodu či plánu
při sestavování modelů zapojuje vlastní fantazii

dodržuje zásady bezpečnosti při práci s pracovními
nástroji, pomůckami a nářadím
dodržuje základní pravidla hygieny při práci

dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a
nářadím

přišije knoflík, nášivku
osvojí si základní dovednosti jednoduché opravy oděvu

umí techniku předního, zadního a křížkového stehu

zná a uplatňuje základní postupy při práci s jehlou

vybírá pracovní nástroje a pomůcky odpovídající zvolené
činnosti, správně je používá
zvládá správnou manipulaci s danými pracovními nástroji a
pomůckami

vybrat a správně používat
vhodné pracovní nástroje a
pomůcky

při zhotovování drobných dárků, přání, výzdoby uplatňuje
některé prvky z lidové tvorby

Výstup ŠVP

zná základní pojmy a pokyny v praktické činnosti
pracuje podle jednoduchého pracovního postupu a návodu

žák by měl

orientovat se v jednoduchých
pracovních postupech a
návodech

Výstup RVP

Pracovní výchova 10. ročník ZSŠ

rozvoj fantazie, představivosti
montáž, demontáž
jednoduché mechanické stroje (např. mlýnek na
maso)
spojování a rozpojování prvků (pásky, desky,
spojky, drátky, šroubky, matice,..)

práce s návodem (ústní, písemný, obrázkový),
plánem, předlohou, náčrtem
práce na ploše i v prostoru, rozvoj prostorového
vidění

Práce montážní a demontážní

základní hygienické návyky, čistota na pracovišti
ochrana zdraví

bezpečnost při práci

Základní dovednosti ručních prací:
navléknutí nitě do očka jehly, vázání uzlíku,
přestřihnutí nitě, bezpečnost při práci
vyšívání předkreslených tvarů na kartonu, vyšívací
látce (kanava, panamka)
přišití knoflíku, nášivky
navlékání gumy do kalhot, tkaniček do bot, zašití
drobné trhliny, dírky na oděvu

papír – nůžky, dřevo – pila, kov – štípačky, hlína špachtle apod.
použití nůžek, lepidla, sešívačky, děrovačky, tavné
pistole, brusného papíru, pily, kladiva, hřebíku apod

základní pojmy a pokyny – názvy materiálů,
pomůcek a postupů
návod – slovní, obrázkový, psaný, nákres

kov: ohýbání drátu, štípání drátu, zaplétání drátu
práce s plechem (ohýbání, rovnání)
plast: stříhání plastu, lepení tavnou pistolí, řezání
plastu pilou (novodurové trubky)
zvyky, tradice, řemesla, lidová tvorba

Učivo ŠVP

Čt – orientace
v textu
Vv – práce
s plochou a
prostorem

VkZ – ochrana
zdraví při různých
činnostech

OSV – cvičení
dovedností,
trpělivosti,
dokončení práce

Čt – orientace v
textu
Př – vlastnosti
materiálu

Vl – zvyky, tradice
MV – vliv médií,
prezentace
OSV - seberealizace

MPV, PT
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žák dle svých možností

v praktické činnosti užívá vhodné pracovní postupy pro
pěstování vybraných rostlin
pěstuje jednoduché rostliny, uplatňuje znalosti o
podmínkách růstu a výživě rostlin

pozná a pojmenuje některé pokojové i venkovní rostliny
pěstuje a pečuje o pokojové rostliny

volit vhodné pracovní
postupy při pěstování
vybraných rostlin

pěstovat a ošetřovat květiny
v interiéru a využívat je k
výzdobě

uplatňuje správný výběr pracovních pomůcek a nářadí při
práci na zahradě podle druhu zvolené činnosti
zvládá základní dovednosti manipulace s nářadím a
pracovními pomůckami
vykonává jednoduché práce na školním pozemku

používat vhodné pracovní
pomůcky při práci na zahradě

pečuje o pracovní pomůcky a nářadí

pozná a pojmenuje základní druhy zeleniny
osvojí si vhodné postupy a zásady pěstování zeleniny,
dokáže je uplatnit v praktické činnosti

znát hlavní zásady pěstování
zeleniny

využívá květiny pro estetické účely

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci
zná základní bezpečnostní předpisy a uplatňuje jejich
znalosti v praktické činnosti

dodržovat zásady bezpečnosti
a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy

při montáži i demontáži používá jednoduché pracovní
pomůcky a nástroje
provádí demontáž sestavených modelů, roztřídění
jednotlivých dílů, jejich uložení a úklid

Výstup ŠVP

zvládne základní údržbu jednoduchých předmětů

žák by měl

provádět údržbu
jednoduchých předmětů

Výstup RVP
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pracovní postupy
příprava a organizace práce
manipulace s nářadím a pracovními pomůckami
(hrabání, kopání, kypření, zalévání, …)
podzimní a jarní práce na zahradě (úklid větví,
hrabání listí, pletí záhonů, sklizeň ovoce apod.)
péče o nářadí, úklid

druhy zeleniny
setí do řádků, jamek, pěstování základních druhů
zeleniny (hrách, pažitka, ředkvičky,…)
příprava záhonu k setí, kypření půdy, zalévání, pletí

názvosloví (okrasné rostliny, koření, zelenina)
zalévání, vymývání misek, odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů, kypření půdy, omývání listů,
přesazování, přihnojování
aranžování, jednoduchá vazba květin
výzdoba třídy, prostředí školy

příprava půdy k setí a sázení (rytí, kypření, hrabání,
kolíkování, přihnojování, příprava sadby)
podmínky růstu rostlin – teplo, světlo, vláha, ….
zalévání, hnojení, pletí, ochrana před škůdci

Pěstitelské práce

bezpečnost a hygiena při práci
bezpečnostní předpisy v praxi, ochrana zdraví
správná manipulace s pracovními nástroji a
pomůckami

běžná údržba předmětů, např. hraček, pomůcek,
jízdního kola, trojkolky
čištění, správné složení a uložení, kontrola a
kompletace všech částí
výměna žárovky, baterií v CD přehrávači, rádiu,
ovladači, hračce, apod.

použití jednoduchých pracovních pomůcek a
nástrojů (šroubovák, maticový klíč)
demontáž, organizace práce
rozlišování prvků, úklid

Učivo ŠVP

EV – vztah člověka
k přírodě, ochrana
přírody

OSV – rozvoj
fantazie
MV – veřejné
vystupování
Př – zelenina

Př – názvosloví
rostlin

Př – příroda
v ročních obdobích
EV – podmínky
růstu rostlin

Př – zdroje energie

MPV, PT
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pozná některé druhy léčivých rostlin
dovede popsat význam léčivých rostlin pro člověka
rozpozná některé druhy jedovatých rostlin
uvědomuje si reálné nebezpečí jedovatých rostlin, dokáže
popsat možné zdravotní potíže při jejich požití

zná základní způsoby a podmínky chovu drobných zvířat
v domácnosti
dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty

dbá na zásady hygieny a bezpečnosti práce s rostlinami
uvnitř i na zahradě
bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, dodržuje
stanovené postupy

osvojí si praktické dovednosti úklidu a údržby domácnosti
zvládne jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti

používá vodné prostředky pro práci v domácnosti
vhodně vybírá, bezpečně a šetrně zachází s čistícími a
úklidovými prostředky

vědět o způsobu chovu
drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se
zvířaty

dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce na zahradě

zvládat jednoduché pracovní
postupy při základních
činnostech v domácnosti

používat vhodné prostředky
při práci v domácnosti

žák dle svých možností

seznámit se s běžnými
léčivými rostlinami a znát
nebezpečí jedovatých rostlin

Výstup ŠVP
rozliší, pozná a pojmenuje jednotlivé druhy ovoce
uvědomuje si význam ovoce pro zdraví člověka
osvojí si základní poznatky o způsobech pěstování ovoce,
jeho sklizni, zpracování a uskladnění

žák by měl

znát běžné druhy ovoce

Výstup RVP
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čistící a úklidové prostředky
využití prostředků v domácnosti
bezpečnost při práci s čistícími a úklidovými
prostředky
ochranné pomůcky (rukavice)

drobné úklidové práce – zametání, utírání prachu,
mytí podlahy, utírání lavice
použití vysavače
mytí podlahy (napuštění kbelíku, použití saponátu,
vymáchání hadru, úklid)
umývání, utírání a úklid nádobí (napuštění dřezu,
použití saponátu, sítka, houbičky apod.)
ruční praní a sušení osobního prádla (ponožky,
spodní prádlo, ručník, čistění skvrn
žehlení rovných kusů prádla (kapesník, ručník)
úklid toalety (použití záchodové štětky)
jednoduché opravy oděvu – přišití knoflíku, nášivky

Práce v domácnosti

bezpečné zacházení s pracovním náčiním
ochranné pomůcky

bezpečnost a hygiena při práci s rostlinami

podmínky chovu, životní potřeby zvířat
hygiena chovu, čistota chovného prostředí
bezpečný kontakt se zvířaty

léčivky, názvosloví
léčivé účinky rostlin, sběr, sušení, použití
jedovaté rostliny
zdravotní potíže, alergie
prevence, ochrana zdraví

druhy ovoce, názvosloví
význam pro zdraví (vitamíny, zdravý životní styl,..)
pěstování ovoce, sklizeň
zpracování ovoce – zavařování (kompoty) apod.

Učivo ŠVP

Př – chemikálie,
ochrana zdraví

OSV – organizace
vlastního času,
hledání pomoci při
potížích

Př – zvířata, péče o
zvířata

Př – léčivé a
jedovaté rostliny,
houby

Př – ovoce, význam
pro zdraví

MPV, PT
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žák by měl

dodržovat základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při
zacházení s elektrospotřebiči
a používanými prostředky

dodržovat základní principy
stolování a obsluhy u stolu

připravit pokrmy podle
daných postupů v souladu se
zásadami zdravé výživy

používat základní kuchyňský
inventář a bezpečně
obsluhovat spotřebiče

Výstup RVP
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žák dle svých možností

dodržuje základní pravidla bezpečnosti při zacházení
s elektrospotřebiči
má osvojeny základní poznatky a dovednosti ošetřování
drobného poranění

uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti

dbá na pravidla správného stolování a chování při stolování

prostře a nachystá stůl pro stolování, umí používat zdobné
prvky

zná zásady zdravé výživy, uplatňuje je ve výběru, nákupu a
přípravě jednoduchých pokrmů

orientuje se v jednoduchých návodech a receptech

připraví jednoduché pokrmy, zná základní postupy jejich
přípravy

uplatňuje zásady bezpečného zacházení a jednoduché
údržby

s dopomocí obslouží a používá základní kuchyňské
elektrospotřebiče

zvládá správnou a bezpečnou manipulaci s drobným
kuchyňským náčiním a nádobím

Výstup ŠVP

bezpečnost a hygiena provozu
bezpečnosti při práci s čistícími a úklidovými
prostředky, ochranné pomůcky
bezpečnost provozu elektrických spotřebičů
odřeniny, řezné rány, popáleniny
vybavení a použití lékárničky

prostírání, rozložení nádobí, použití ubrusu,
ubrousků
využití květin, prostírání při slavnostních
příležitostech
zásady správného stolování
jednoduchá obsluha

základy vaření – čaj, mléko, vajíčka
vaření polévky, brambor, rýže, krupicové kaše
pečení – perníčky, bábovka
smažení – vaječina, palačinka, volské oko
krájení a mazání pečiva, čistění a krájení ovoce a
zeleniny, příprava pomazánky apod.
kuchařské knihy, recepty na obalech, obrázkové
návody (polévka ze sáčku, instantní kaše,..)
skladba stravy, prvky zdravé výživy
výběr a nákup potravin v obchodě, uskladnění
druhy potravin – pečivo, ovoce, zelenina, mléčné
výrobky, apod.

použití nože, škrabky, struhadla, vařečky, hrnce,
konvice, ručního šlehače apod.
bezpečnost při práci
elektrické spotřebiče – sporák, lednice, varná
konvice,….
funkce a užití, ovládání
bezpečnost provozu, údržba
nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Učivo ŠVP

Př, Tv – první
pomoc

OSV – rozvoj
fantazie,
seberealizace,
mezilidské vztahy,
komunikace

VkZ – zdravá
výživa

Vl - tradice

Př – elektrické
spotřebiče, účinky
elektrického proudu

MPV, PT

5.10 Průřezová témata
5.10.1 Projekty – 1. stupeň

OBJEVOVÁNÍ SEBE A OKOLNÍHO SVĚTA
Charakteristika projektu
Žák dostává příležitost porozumět sobě samému a svému místu v životě. Osoby
s různou formou handicapu mají cestu ke vnímání a pochopení sama sebe složitější a
komplikovanější.
Tento projekt otvírá pohled dítěte na to, jaké je a umožňuje pochopení vlastního
prožívání a objevuje možnosti dalšího dětského osobnostního rozvoje. Klade důraz na lepší a
bohatší využití našich smyslů, jejichž činnost je brána automaticky, protože častým
opakováním zevšedněly. Prostřednictvím různých her a cvičení se rozvíjí uvolnění a
soustředěnost, odstraňují se zábrany a posiluje se sebeuvědomování, posiluje se citlivější se
vnímání a schopnost objevování sama sebe i okolního světa. Prohlubují a obohacují se
pohybové dovednosti a plynulost mluvního projevu, rozvíjí se rytmické cítění a samostatnost.
Přesné a uvědomělé vnímání podává přesnější informace o světě, který nás obklopuje.
Projekt je postaven především zážitkově – na rozmanitých činnostech, které v dětech
probouzejí zájem o objevování sebe sama, svých možností, dovedností a schopností. Každou
činnost provází řízená diskuse a pedagog vše doplňuje dalšími přiměřenými informacemi.
V tomto projektu se budeme prakticky věnovat cvičením smyslového vnímání.
1. Poznej sám sebe
− Hra na probuzení – děti leží na koberci nebo na karimatkách, poslouchají rytmus
svého dechu, určují, co vše se podílí na dýchání a jak se může dech proměnit
v závislosti na činnosti, kterou dělají. Objevují jednotlivé části svého těla, špičkami
prstů proklepávají postupně oči, ústa, krk, ruku, paži atd. a probouzejí je do života.
2. Hmatové cvičení
− Hmatové pytlíčky – do stejných látkových pytlíčků se dá různý obsah, děti rozeznávají
hmatem buď z venku nebo zevnitř obsah (hrách, rýže, mák, krystalový cukr, ovesné
vločky apod.).
− Poznávání tekutin podle hmatu – děti poslepu poznávají různé tekutiny (sirup, voda,
saponát, mléko, olej apod.).
− Rozeznávání příjemných a nepříjemných předmětů – děti poslepu určují předměty
kluzké, pichlavé a odporné (mokrý hadr, smirkový papír, kaštan s pichlavou slupkou,
drátěnku na nádobí, kousek mýdla apod.) Ohmatávají předměty příjemné (kožešina,
plyšová hračka, hedvábná látka, samet, láhev s teplým čajem apod.)
− Hmatové cvičení chodidel – chůze v obuvi a na boso po masážních kloboučcích,
ježcích a masážním žebříku.
3. Cvičení zraku (od vidění k pozorování)
− Kimovy hry – před děti se položí (3 – 10) předmětů, které mají něco společného nebo
různorodých (nádobí, psací potřeby, toaletní potřeby). Zakryté předměty se odkryjí na
určitý časový limit. Děti pak předměty vyjmenovávají, kreslí nebo zapisují.
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− Pozorování lidí kolem sebe – děti vytvoří dvojice a navzájem napodobují své pohyby
nebo pozorují někoho při práci či pohybové činnosti (navlékat nit, míchat nápoj,
chodit, tančit, apod.) a pokusí se udělat totéž.
4. Cvičení sluchu (od slyšení k poslouchání)
− Poslouchat svůj vlastní dech, zvuky v místnosti, zvuky mimo učebnu, mimo budovu.
− Naučit se rozlišovat jednotlivé zvuky, identifikovat je jak vznikají a kam patří.
− Hra se zvuky – děti si zavážou oči a rozeznávají zvuky zvířat, lidí, hudebních nástrojů
(otevírání dveří, louskání ořechů, trhání papíru, řezání dřeva, troubení auta, apod)
− Vytvořit dvojice, kde jeden zvuk vytvoří a druhý identifikuje a posléze zvuk opakuje.
− Naslouchat krátké hudební sekvenci a pak ji zopakovat.
− Trénink sluchové paměti – určit pořadí slyšených zvuků.
5. Cvičení čichového vnímání
− Otáčet hlavou, uvědomovat si všechny čichové vjemy v prostředí, snažit se o rozlišení
zápachů, vůní a neutrálního prostředí.
− Rozeznávat pachy reálných předmětů poslepu (organizace her je podobná jako u
hmatových cvičení – např. ovoce, potraviny, koření, nápoje, toaletní a kosmetické
přípravky, čisticí prostředky, předměty z papíru, kůže, ze dřeva…)
− Další rozvíjení čichových her – vybrat jeden pach a k němu přiřazovat osoby, situace,
okolnosti, které se k danému vjemu patří.
6. Cvičení chuťového vnímání
− Uvědomit si různé chutě potravin, svůj vztah k nim a naučit se rozlišovat chutě kyselé,
sladké, hořké, trpké a vjemy teploty - horké, chladné. Cvičení jsou obdobná jako
cvičení zraku a čichu.
− Děti poslepu pomocí chuťových buněk identifikují různé nápoje a potraviny.
− Po skončení každého cvičení či hry s dětmi vedeme rozhovor o jejich pocitech,
prožitcích, vedeme je k samostatnému vyjadřování a rozvíjíme schopnost pozorování a
pojmenování vlastního prožívání a probouzíme zájem o okolní svět
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Objevování sebe a okolního světa
Průřezová témata
Realizované
tématické okruhy

Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání
− cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
− cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
− cvičení 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
− ovládání svého psychofyzického aparátu, uvědomění si psychofyzických
pochodů svého těla a pokus o jejich pochopení a záměrnou práci s nimi,
hledání pomoci při potížích

Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti
− vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
− rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, uvědomělé a citlivé poznávání světa

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)
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− specifické komunikační dovednosti
− dialog (vedení dialogu, jeho pravidla)
− komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav,
prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost
apod.)
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)

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
Časové nároky

6. ročník

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 i mimoslovní
− rozvíjí pozornost, soustředění a smyslové vnímání
− vede k úspěšnému řešení konfliktů a problémů a k rozhodovací dovednosti

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

V oblasti postojů a hodnot projekt
− pomáhá k 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
− vede k 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
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schopnosti
Kompetence k řešení problémů
• žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním
zkouší za podpory a motivace práci ve skupinách a rozhodování o
postupech a řešeních
• zvyšuje si sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím pomocí
soustavného povzbuzování a kladného hodnocení
• pokouší se za výrazné podpory zaujímat vlastní postoje
Kompetence komunikativní
• formou her zvládá způsoby neverbální komunikace
• respektuje komunikačních bariér a odlišnosti
Kompetence sociální a personální
• uvědomuje si nezbytnost pomáhat osobám z blízkého okolí
• za pomoci se orientuje v obtížných osobních, životních a rodinných
situacích
• buduje si základy sebeúcty a základního právního povědomí tak, aby byl
schopen poznat nebezpečí a požádat o pomoc v případě psychického i
fyzického týrání ve škole i v rodině
Kompetence občanské
• za podpory příkladu pedagoga uplatňuje prvky zdravého životního stylu ve
škole i doma

Formy vyučování

− frontální a individuální práce
− práce ve dvojicích a skupinách

Metody

−
−
−
−
−

Informační
zdroje

− obrázky
− informace od vyučujícího
− vlastní zkušenost dětí

Pomůcky a
potřeby

koberec, karimatky, CD s relaxační hudbou, šátky, různé drobné předměty
z kůže, dřeva papíru, nápoje, potraviny, hračky, masážní ježci, kloboučky,
žebříky, CD se zvuky lidí, zvířat, přírody, psací potřeby, hygienické potřeby

Výsledný
produkt projektu
Evaluace

zlepšení poznávacích schopností a dovedností dětí v oblasti smyslů

−
−
−
−

řízený rozhovor
vypravování
diskuse
kolektivní i individuální řešení problémů
soutěže

řízená diskuse nad výsledky projektu
formulace zkušeností
sebehodnocení žáky samotnými
slovní hodnocení učitele (pochvala, rada, motivace)
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POZNÁVÁME PŘÍRODU
Charakteristika projektu
Na téma voda a les budou žáci plnit jednoduché úkoly. Žáci jsou rozděleni do skupin
po 3 - 4 žácích. Pod přímým vedením zpracovávají téma voda a les.
Vypraví se na vycházku, budou pozorovat:
−
řeku Bečvu
−
stromy v parku
−
les v přírodě
−
vymalovávat obrázky k danému tématu
−
používat obrázkové knihy o přírodě
−
vystřihovat různé obrázky z časopisů, letáků
−
vyrobí si z přírodních materiálů, které najdou na vycházce, les a krajinu s řekou.
Každá skupina bude vedena k estetickému vnímání přírody jako celku, ve které les a
voda mají velký význam. Žáci si osvojí poznatky o koloběhu vody v přírodě, změnách
skupenství vody, významu lesa pro čistotu ovzduší, o chování v přírodě. Dozví se, jaký je
rozdíl mezi pitnou a užitkovou vodou a jak vodou neplýtvat. Seznámí se i se záplavami a
sesuvy půd při živelných katastrofách.
Výstupem projektu bude výstavka prací skupin. Každá skupina si pod vedením
pedagoga připraví pro společnou nástěnku své pojetí tématu voda a les. Skupiny si pak
nástěnku společně prohlédnou. Mohou se vyjádřit k práci druhých skupin, zhodnotit jejich
výsledek projektu – co se jim líbí více a co méně.
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Poznáváme přírodu
Průřezová témata

Environmentální výchova

Realizované
tématické okruhy

Ekosystémy
- les (les v našem prostředí, význam lesa)
- pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření
na nich, pole a jejich okolí)
- vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro
krajinnou ekologii)
- moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru)
- 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)

Základní podmínky života
- voda (význam pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda)
- ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší)
- půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí)
- ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany
jednotlivých druhů)
- ekosystémy, energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na
společenský rozvoj, využívání energie)
- přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, význam
a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní
prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, druhy dopravy a ekologická a
životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály)
- odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby
hospodaření s odpady, druhotné suroviny)
- ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních
památek, ochrana přírody při masových sportovních akcích)
- změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit)

Vztah člověka k prostředí
- naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její
ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci);
- náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby a vlivy na prostředí)
- prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby
ochrany zdraví)

Začlenění
projektu
Časové nároky

5. ročník

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovednosti a schopností projekt
- rozvíjí porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských
činností na prostředí
- vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
- umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy
- poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní
žádoucí jednání občana vůči prostředí

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny
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- ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek
životního prostředí a udržitelného rozvoje
- napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí
V oblasti postojů a hodnot projekt
- přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
- vede k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů
- podněcuje aktivitu, toleranci, a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
- přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnost
prostředí
- vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu
dědictví

Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
má zájem o získávání nových poznatků
uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích

•
•
•

Kompetence k řešení problémů
překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů

•
•

Kompetence komunikativní
komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem

•
•
•

Kompetence sociální a personální
má základní představu o vztazích mezi lidmi
orientuje se v prostředí, ve kterém žije
podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
uplatňuje základní návyky společenského chování

•
•
•
•

Kompetence občanské
• využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
Kompetence pracovní
zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých
pracovních činnostech
• soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• přijímá posouzení výsledků své práce
•

Formy vyučování

- skupinová, frontální, individuální práce
- vycházka

Metody

- řízený rozhovor
- vypravování
pokusy

Informační
zdroje

- obrázkové knihy o přírodě pro děti
- encyklopedie
časopisy, noviny
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Pomůcky a
potřeby
Výsledný
produkt projektu
Evaluace

psací potřeby, papír, nůžky, lepidlo, pastelky, přírodniny

nástěnka

- slovní hodnocení vyučujícím
- výměna zkušeností
- výstavka
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ČASOPIS PRO KLUKY I HOLKY
Charakteristika projektu
Žáci budou vytvářet vlastní dětský obrázkový časopis. První číslo bude věnováno
zájmům žáků, jejich zálibám a oblíbeným tématům.
V úvodní části projektu je žákům nabídnuto dostatečné množství rozmanitých tiskovin
(dětské časopisy, motoristické časopisy, časopisy pro dospívající apod.), žáci si mohou donést
své oblíbené časopisy z domova. Poté dostanou prostor pro prohlížení a vybírání zajímavých
stránek a obsahů. Následuje diskuse o tom, jaký časopis a proč si vybrali, co je nejvíce
zaujalo, co jim v časopise schází a jak by měl vypadat ideální časopis. Po ukončení diskuse
jsou žáci vybídnuti k navržení vlastního časopisu. Společně se domluví nebo odhlasují název
pro budoucí časopis a rozdělí se do skupinek. Každá skupinka má za úkol vytvořit jednu
stránku s libovolným tématem, přičemž mohou využít vlastní fantazii, kreslit, malovat,
vystřihovat a lepit vhodné obsahy z různých časopisů, tvořit či nalepovat nadpisy, psát či
vymýšlet básničky, křížovky, písničky apod. Poté jsou žáci vyzváni k prezentaci vyrobených
stránek a společnému vytvoření úvodní stránky časopisu. Následuje dokončení časopisu
svázáním jednotlivých stránek. Závěr je věnován diskusi o tom, co se žákům na tvorbě
časopisu líbilo, co bylo obtížné a zda jsou s vytvořeným časopisem spokojeni.
Téma a periodizace dětského časopisu – jedno číslo ročně o zájmech, zálibách a
oblíbených tématech žáků – umožňuje žákům vytvářet sdělení o něčem, co je baví a co je pro
ně přitažlivé a zajímavé. Tato činnost jim nabízí prostor k sebepoznání a vlastní tvořivosti,
navíc tvoří časopis s cílem se také pobavit a potěšit. Dostávají se jim tak přirozenou cestou
zkušenosti sebeprezentace a sebeuplatnění.
Při přípravě na vlastní práci žáci prohlížejí a listují časopisy, vyhledávají zajímavé a
poutavé obsahy, učí se orientovat v grafickém zpracování stran různých časopisů a rozumět
informacím z obrázků i jednoduchých textů. Přirozeně si tak osvojují informace v textové i
obrazové složce jako čtenáři a později i jako tvůrci.
Při tvorbě jednotlivých stránek časopisu, kde žáci pracují v malých skupinkách, rozvíjí
individuální dovednosti pro spolupráci a komunikaci a využívají vlastních schopností
v týmové práci.
Vytvořením vlastního dětského obrázkového časopisu se žáci učí vnímat média,
v tomto případě časopisy či jiné tiskoviny, jako určitý zdroj informací, zajímavostí, zábavy i
vhodného naplnění volného času.
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Časopis pro holky i kluky
Průřezová témata

Mediální výchova

Realizované
tématické okruhy

Vnímání mediálních sdělení
− rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky
významných, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním
sdělením.

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
− učit se rozlišovat různé typy sdělení a jejich funkce, poznávat rozdíl mezi
reklamou a zprávou.

Fungování a vliv médií ve společnosti
− vliv médií na každodenní život, role médií v každodenním životě jednotlivce,
vliv médií na uspořádání dne, vliv médií na kulturu, role filmu a televize
v životě jednotlivce, rodiny a společnosti.

Začlenění
projektu
Časové nároky

6. ročník

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
− učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času
− rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování
− přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

V oblasti postojů a hodnot projekt
− vede k uvědomování si hodnoty vlastního života
− rozvíjí citlivost vůči předsudkům

Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení
•
žák vyhledává informace v materiálech, přiměřených svým možnostem a
využívá je v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• poznává význam učení ve smyslu objevování a nalézání nových informací a
zkušeností, které mu usnadní orientaci v běžném životě
• ve spojení s konkrétními situacemi rozumí základním termínům, symbolům a
znakům
Kompetence k řešení problémů
• vnímá problémové situace, hledá různá řešení problémů, odpovídajících
svému věku a svým možnostem,
• využívá získaných vědomostí a dovedností k nalézání různých variant řešení
• řeší problémové situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
Kompetence komunikativní
• vyjadřuje své myšlenky, názory a postoje způsobem odpovídajícím svému
věku a svým možnostem
• chápe jednoduché slovní zadání pracovního postupu
• rozumí obsahu sdělení
• umí se dotázat na doplňující údaj,
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•

účelně komunikuje při práci ve dvojici, ve skupině

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

•
•
•
•

Kompetence občanské
• vnímá a respektuje názory druhých
• přijímá povinnosti i pravidla v kolektivu a pracovní skupině
• oceňuje práci ostatních
Kompetence pracovní
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
• snaží se o dokončení práce a o provedení práce v co největší kvalitě
• dodržuje zásady bezpečnosti při práci

Formy vyučování

− frontální a individuální práce
− práce ve dvojicích a skupině

Metody

− řízený rozhovor
− vypravování
− diskuse

Informační
zdroje
Pomůcky a
potřeby
Výsledný
produkt projektu

− časopisy pro děti, mládež i dospělé

Evaluace

−
−
−
−

psací potřeby, papír, nůžky, lepidlo, pastelky, časopisy pro různé věkové skupiny

1. dětský obrázkový časopis

řízená diskuse nad výsledkem projektu
sebehodnocení žáky samotnými – časopisu
spolupráce i nové znalostí a zkušeností
slovní hodnocení jednotlivých žáků a skupin vyučujícím (pochvala, rada,
motivace do další práce)
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5.10.2 Projekty – 2. stupeň

PŘÍRODA KOLEM NÁS
Charakteristika projektu
V projektu mohou žáci plnit různé úkoly na téma voda a les. Žáci jsou rozděleni do
skupin po 3 - 4 žácích. Pod vedením zpracovávají téma voda a les.
Hlavním výsledkem projektu je výstavka prací skupin. Žáci by si měli uvědomit
propojení témat, vzájemné souvislosti v přírodě. Získané vědomosti pak mohou použít i
v praktickém životě. Žáci mají možnost plnit různé úkoly. Mohou se vypravit na vycházku,
exkurzi, učit se číst a hledat na mapě, používat dětské knihy, encyklopedie, knihy o přírodě,
časopisy i výstřižky z novin, vyrobit si obrázek z přírodnin, sledovat předpověď počasí,
popřípadě si vyhledat nějaké informace na internetu. Žáci mohou sami kreslit krajinu nebo
vymalovávat předtištěnou krajinu, psát, lepit výstřižky k tématu z časopisů nebo novin,
fotografovat. Pokusí se udělat ucelený obrázek k tématu.
Seznámí se s koloběhem vody v přírodě, s funkcí lesa v tomto koloběhu. Také si
osvojí poznatky o vodě pitné a užitkové a o změnách skupenství vody. Dozví se i o významu
lesa pro čistotu ovzduší, osvojí si základní pravidla chování v přírodě. Naučí se vnímat vodu a
les jako základní podmínky pro život. Žáci budou vedeni k estetickému vnímání přírody jako
celku, ve kterém má les a voda nezastupitelný význam. Seznámí se i s nebezpečím záplav a
sesuvy půd při živelných katastrofách.
Jednotlivé skupiny pod vedením pedagoga pak společně připraví nástěnku, kde mohou
porovnat své výkony s výkony druhých skupin.
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Příroda kolem nás
Průřezová témata

Environmentální výchova

Realizované
tématické okruhy

Ekosystémy
- les (les v našem prostředí, význam lesa)
- pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření
na nich, pole a jejich okolí)
- vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro
krajinnou ekologii)
- moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru)
- 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)

Základní podmínky života
- voda (význam pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda)
- ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší)
- půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí)
- ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany
jednotlivých druhů)
- ekosystémy, energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na
společenský rozvoj, využívání energie)
- přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, význam
a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní
prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, druhy dopravy a ekologická a
životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály)
- odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby
hospodaření s odpady, druhotné suroviny)
- ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních
památek, ochrana přírody při masových sportovních akcích)
- změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit)

Začlenění
projektu
Časové nároky

Cíl a přínos
projektu

Vztah člověka k prostředí
- naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její
ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci)
- náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby a vlivy na prostředí)
prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby
ochrany zdraví)
9. ročník

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

V oblasti vědomostí, dovednosti a schopností projekt
- rozvíjí porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských
činností na prostředí
- vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
- umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy
- poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní
žádoucí jednání občana vůči prostředí
- ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek
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životního prostředí a udržitelného rozvoje
- napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí
V oblasti postojů a hodnot projekt
- přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
- vede k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů
- podněcuje aktivitu, toleranci, a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
- přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnost
prostředí
- vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu
dědictví

Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
má zájem o získávání nových poznatků
uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života

•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• nenechá se při problému odradit nezdarem
•
•
•

Kompetence komunikativní
• komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
Kompetence sociální a personální
• má základní představu o vztazích mezi lidmi
• orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
•
uplatňuje základní návyky společenského chování
• navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky
• respektuje druhé lidi
Kompetence občanské
využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
chrání své zdraví
dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany
životního prostředí

•
•
•

Kompetence pracovní
zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých
pracovních činnostech
• soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• přijímá posouzení výsledků své práce
• pracuje podle naučeného pracovního postupu
• podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly
•
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•
•

Formy vyučování

Metody

respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje
kvalitu společné práce
dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany
životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů

- skupinová, frontální, individuální práce
- vycházka
- řízený rozhovor
- vypravování, pokusy

Informační
zdroje

- obrázkové knihy o přírodě pro děti
- encyklopedie
- časopisy, noviny

Pomůcky a
potřeby
Výsledný
produkt projektu

psací potřeby, papír, nůžky, lepidlo, pastelky, přírodniny

Evaluace

- slovní hodnocení vyučujícím
- výměna zkušeností
- sebehodnocení
výstavka

nástěnka
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SVĚT OKOLO MĚ
Charakteristika projektu
Projekt Svět okolo mě navazuje na projekt prvního stupně Objevování sebe a okolního
světa, kde jsme se zaměřili na pozorování a pochopení vnitřního prožívání dítěte, ve kterém
hlavní roli hrají smysly a jejich lepší a dokonalejší používání. Zbystřené a přesnější vnímání
sebe sama i okolního světa umožňuje lepší orientaci i porozumění dějům a jevům uvnitř i
mimo nás. Zlepšení poznávacích schopností a dovedností dětí v oblasti smyslové činnosti
bylo naplněním obsahu tohoto projektu.
Cílem projektu Svět okolo mě je seznámit děti se světem handicapovaných, kde může
být vnímání prožitků sníženo vadou zraku, sluchu, řeči nebo pohybovým omezením. Jde o
přiblížení života lidí, kteří musí překonávat řadu překážek při běžných denních úkonech a
činnostech.
Projekt se snaží zaměřit pozornost dětí na pochopení vnímání osob 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 stává se jím více či méně běžné situace každodenního
života. Jejím 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 a rozvíjet důležité dovednosti mezilidských
vztahů, 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 konflikty mezi lidmi a rozvíjet svou sebedůvěru. Žáci se zabývají sami
sebou, svými konkrétními mezilidskými vztahy a dovednostmi vycházet s lidmi, ale také
poznávat 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, případně znakem,
gestem.
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 po hmatu dvojici věcí. 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. Děti se 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
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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, znaku do řeči či s obrázky
komunikačního systému VOKS. 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.
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 invalidní 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
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 nabývání praktických zkušeností, při kterých jsou děti
závislé na pomoci druhých lidí. Vedeme děti také ke kreativitě, citlivosti a schopnosti vidět
věci i jinak.
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 a budujeme v nich empatii a také respekt
a obdiv k dovednostem a zkušenostem handicapovaných lidí a všech lidí obecně.
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Svět okolo mě
Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

Realizované
tématické 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
- ovládání svého psychofyzického aparátu, uvědomění si psychofyzických
pochodů svého těla a pokus o jejich pochopení a záměrnou práci s nimi
- hledání pomoci při potížích

Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti
- vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, uvědomělé a citlivé poznávání světa

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
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- dialog (vedení dialogu, jeho pravidla)
- komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav,
prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost
apod.)
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);

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
Časové nároky

10. ročník

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 i mimoslovní
- rozvíjí pozornost, soustředění a smyslové vnímání
- vede k úspěšnému řešení konfliktů a problémů a k rozhodovací dovednosti

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

V oblasti postojů a hodnot projekt
- pomáhá k 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
- vede k 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
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Kompetence k řešení problémů
• žák s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným
znevýhodněním se snaží za pomoci motivace a výrazné podpory
zapojit do prací ve skupinách a spoluúčastnit se při rozhodování o
postupech a řešeních
• za soustavného povzbuzování a kladného hodnocení si buduje
sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím
• snaží se za výrazné dopomoci vést zaujímat vlastní postoje
Kompetence komunikativní
• formou her zvládá způsoby neverbální komunikace
• formou skupinové práce si posiluje schopnosti respektování
komunikačních bariér a odlišností
Kompetence sociální a personální
• uvědomuje si nezbytnost pomáhat osobám z blízkého okolí
• snaží se orientovat se v obtížných osobních, životních a rodinných
situacích
• posiluje si sebeúctu a buduje si základní právní povědomí, poznává
možnosti psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině a učí se
dovolat se pomoci
Kompetence občanské
snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního
stylu

•

Formy vyučování

- frontální a individuální práce
- práce ve dvojicích a ve skupinách

Metody

-

Informační
zdroje

- obrázky
- zkušenosti dětí
- informace od vyučujícího, vlastní zkušenost dětí

Pomůcky a
potřeby

papíry, pastelky, šátky, plastelína, vozíček, krabice s drobnými předměty,
Brailovo písmo, prstová abeceda, obrázky komunikačního systému
VOKS, znak do řeči, ucpávky do uší, sluchátka, klapky

Výsledný
produkt projektu

seznámení s životem handicapovaných lidí

Evaluace

- řízená diskuse nad výsledky projektu
- formulace zkušeností
- sebehodnocení žáky samotnými
slovní hodnocení učitele (pochvala, rada, motivace)

řízený rozhovor
vypravování
diskuse
kolektivní i individuální řešení problémů
soutěže
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CESTA DO NEZNÁMA
Charakteristika projektu 2. stupeň
Děti vytváří informační plakát Cesta do neznáma. Je věnován poznatkům a zážitkům
ze školního výletu.
Před výletem žáci shánějí potřebné informace o rozmanitostech školního výletu, na
který se vypravují. Prohlížejí a zkoumají různé časopisy či informační zdroje (internet,
encyklopedie). Následuje diskuse a 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 Cesta do neznáma – jedno zpracování 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, internetové stránky, porovnávají
je, hledají podobnosti a rozdíly, „čtou“ informaci z obrázků, orientují se v grafickém členění
textu, nadpisech. Přirozeně se 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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Cesta do neznáma
Průřezová témata
Realizované
tématické okruhy

Mediální výchova
Tématické okruhy receptivních činností
Vnímání mediálních sdělení
- rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky
významných
- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- učit se rozlišovat různé typy sdělení a jejich funkce
- poznávat rozdíl mezi reklamou a zprávou

Fungování a vliv médií ve společnosti
- vliv médií na každodenní život
- role médií v každodenním životě jednotlivce
- vliv médií na uspořádání dne
- vliv médií na kulturu
- role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti

Začlenění
projektu
Časové nároky

10. ročník

Cíl a přínos
projektu

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností projekt
- učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i
naplnění volného času
- rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování
- přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci

krátkodobý projekt; 4 vyučovací hodiny

V oblasti postojů a hodnot projekt
- vede k uvědomování si hodnoty vlastního života
- rozvíjí citlivost vůči předsudkům

Kompetence

Projekt přispívá k budování a rozvíjení těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení
• žák vyhledává informace v materiálech přiměřených svým možnostem a
využívá je v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• poznává význam učení ve smyslu objevování a nalézání nových informací a
zkušeností, které mu usnadní orientaci v běžném životě
• ve spojení s konkrétními situacemi rozumí základním termínům, symbolům
a znakům
Kompetence k řešení problémů
• dokáže popsat problém
• při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí
• hledá různá řešení problémů odpovídajících svému věku a svým možnostem
• využívá získaných vědomostí a dovedností k nalézání různých variant
řešení
• řeší problémové situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
Kompetence komunikativní
• vyjadřuje své myšlenky, názory a postoje způsobem odpovídajícím svému
věku a svým možnostem
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•
•
•
•
•
•

chápe jednoduché slovní zadání pracovního postupu
rozumí obsahu sdělení
umí se dotázat na doplňující údaj
využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí
rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
účelně komunikuje při práci ve dvojici, ve skupině

Kompetence sociální a personální
účinně spolupracuje ve skupině
přijímá pozitivně novou pracovní roli v týmu
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
umí nabídnout a přijmout pomoc

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
• vnímá a respektuje názory druhých
• přijímá povinnosti i pravidla v kolektivu a pracovní skupině
• oceňuje práci ostatních
Kompetence pracovní
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
• snaží se o dokončení práce a o provedení práce v co největší kvalitě
• dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany
životního prostředí a společenských hodnot

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
Výsledný
produkt projektu

psací potřeby, papír, nůžky, lepidlo, pastelky, počítač, propagační materiál

Evaluace

- řízená diskuse nad výsledkem projektu
- sebehodnocení žáky samotnými – plakátu
- redakční spolupráce i nových znalostí a zkušeností
slovní hodnocení jednotlivých žáků a skupin vyučujícím (pochvala, rada,
motivace do další práce)

informační plakát
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6.

Učební osnovy ZŠS – TMP a souběžné postižení více vadami

6.1

Člověk a komunikace

6.1.1 Rozumová výchova

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Předmět rozumová výhova se vyučuje v 1. až 10. ročníku 4 hodiny týdně. Tento
předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a komunikace.
Je to stěžejní předmět výchovně vzdělávacího procesu, který vede k rozvoji
rozumových schopností žáků a dosažení optimální možné úrovně vědomostí.
Výuka může probíhat ve třídě, počítačové učebně či v učebně s interaktivní tabulí. Lze
však také využívat známé prostory školy (tělocvičnu, jídelnu, šatnu, WC) i místa mimo
budovu (dvůr, pískoviště). Nové poznatky mohou žáci získávat i na vycházkách do okolí
školy a do města.
Obsah rozumové výchovy je členěn na tyto tématické okruhy:
• rozvíjení poznávacích schopností
• rozvíjení logického myšlení a paměti
• rozvíjení grafických schopností
Vzdělávání v předmětu rozumová výchova:

-

rozvíjí rozumové schopnosti na optimální možnou úroveň
vede k samostatnému uplatňování základních hygienických a sebeobslužných
dovedností
rozvíjí řečové schopnosti či osvojování a používání alternativních forem komunikace
procvičuje základy orientace v nejbližším okolí
rozvíjí poznávací schopnosti
podporuje rozvoj základů grafického projevu

Formy a metody práce:

-

individuální vyučování ve třídě (vzhledem k typu a druhu postižení či k aktuálnímu
psychickému stavu žáka
skupinové vyučování (s využitím didaktických her, smyslových her, her s nápodobou )
strukturované učení
AAK – např. VOKS, další dle potřeby
vizualizace – předměty, fotografie, obrázky
bazální stimulace, orofaciální stimulace
didaktické a smyslové hry
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-

využití multimediální techniky (interaktivní tabule, PC programy, CD přehrávače,
video, televize)
vycházky do přírody
návštěvy kulturních zařízení (divadla, knihovny, koncerty...)

Kompetence:

V rozumové výchově budou rozvíjeny klíčové kompetence takovými strategiemi, které
většinou jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• rozumět a používat jednoduché pojmy, znaky a symboly
• poznat a používat základní piktogramy
• poznat některá tiskací písmena a číslice
• používat vhodné učební pomůcky
• napodobovat jednoduché předvedené pohyby a činnosti
Kompetence k řešení problémů
• řešit známé situace na základě nápodoby či opakování
• chápat a plnit jednoduché příkazy
• orientovat se v okolním prostředí
• orientovat se v denním režimu
• překonávat pocity strachu
Kompetence komunikativní
• poznat známé osoby a dorozumívat se s nimi vhodných způsobem
• reagovat na své jméno
• reagovat na jednoduché pokyny, vyjadřovat souhlas a nesouhlas
• vyjadřovat své pocity, potřeby a nálady vhodným způsobem
• dokázat pozdravit a na pozdrav vhodně reagovat
Kompetence sociální a personální
• uvědomovat si sám sebe prostřednictvím svého těla
• znát členy své rodiny a osoby z nejbližšího okolí
• rozlišovat osoby různého pohlaví
• navazovat kontakty a dorozumívat se s okolím
• spolupracovat s učiteli a žáky
• chovat se zdrženlivě k neznámým osobám
Kompetence pracovní
• zvládat jednoduchou sebeobsluhu a osobní hygienu
• poznávat a používat předměty denní potřeby
• rozlišovat předměty různých velikostí a tvarů, uchopovat je a manipulovat s nimi
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orientovat se ve vztazích
k nejbližšímu prostředí,
denním časovém rozvrhu,
vnímat prostor

znát členy své rodiny

poznat své spolužáky i učitele,
podle schopností je oslovovat
jménem

seznámení s prostředím třídy, moje místo na učení, na
jídlo a na odpočinek
pojmenování orientačních bodů – okno, dveře, tabule,
umývadlo, válenda….
seznámení s prostorem WC, jídelny, šatny, tělocvičny…

přiřazování jmen k fotografiím, případně obrázek - AAK

zná jména členů rodiny

vnímá prostor, ve kterém se pohybuje

uvědomování si, že rodina je doma a spolužáci ve škole
prohlížení a pojmenovávání jednotlivých členů – máma,
táta, bratr, sestra, já
členové širší rodiny- babička, děda, teta, strýc.

rozlišovací znaky dívka (holka) – chlapec (kluk), podle
oblečení, účesu, jména
třídění obrázků, fotografií

rozlišuje chlapce a dívky

vnímá rozdíly mezi rodinou a školou
rozlišuje jednotlivé členy rodiny a sebe

spojování jména s konkrétní osobou, ukazování na
fotografiích
vyhledávaní konkrétní osoby
upevňování kamarádských vztahů

zná jména spolužáků a vyučujících, podle svých
možností je oslovuje

vnímá přítomnost druhých osob, vyučujících a spolužáků

Sv – prostor. a
směrová orientace

Sv – zrak. a sluch
rozlišení osob dle
podoby a hlasu

Phv – hry s dětmi

porozumění svému jménu a odpovídající reakce (zrakový KD – vyjádření
kontakt, úsměv, otočení se..)
jména
správná odpověď na otázku: „Jak se jmenuješ?“
Hv – písničky
říkadla se jmény
navazování kontaktu s dítětem (dotykem, zrakovým
Vv – kresba postav
kontaktem)
seznamování s dospělými a dětmi ve třídě i mimo ni

zná své jméno a správně na ně reaguje

Sv – sluch. a zrak.
vnímání

nácvik sebeuvědomování svého jména a osoby před
zrcadlem, s fotografie

Hv – pís ničky a
říkadla o těle

Sv – průběžně
KD – vyjádření
souhlasu a
nesouhlasu
ZdTv – masírování
těla

MPV

vnímá své jméno v souvislosti se svým tělem

ukazování a pojmenování částí těla a hlavy (na sobě, na
druhé osobě, na modelu, na obrázku)

zná části těla a ukáže na ně, dle individuálních možností
je pojmenuje

reagovat na oslovení jménem,
znát své jméno

bazální stimulace
nácvik vnímání tělesného schématu
vnímání polohy jednotlivých částí těla

stimulace všech smyslů
nácvik zaměření pozornosti na různé podněty

Rozvíjení poznávacích schopností

Učivo ŠVP

vnímá jednotlivé části těla

žák dle svých možností

pojmenovat části těla, případně
na ně ukázat

Výstup ŠVP

vnímá různé smyslové podněty a reaguje na ně

žák by měl

vnímat různé podněty a
reagovat na ně

Výstup RVP

Rozumová výchova 1. – 10. ročník ZŠS
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žák by měl

poznat a používat předměty
denní potřeby, uplatňovat
základní hygienické a
sebeobslužné činnosti

Výstup RVP

jednotlivá roční období – podzim, zima, jaro, léto
rozlišovací znaky – změny v přírodě (počasí, svátky),
oblékání, typické činnosti
seznamování s konkrétními předměty denní potřeby –
s oblastí: jídla (talíř, hrnek, lžička, nůž, vidlička….),
oblékání (části oděvu, boty…), hygiena (mýdlo, ručník,
plena, nočník, WC…), školní potřeby (batoh, pouzdro,
tužka, sešit, kniha…) – sociální čtení

nácvik používání lžíce – krmení, úchop, nabírání na
lžičku, dávání do pusy, kousání,
úchop a pití z hrníčku, používání příboru
nácvik spolupráce při oblékání, obouvání a vyzouvání
bot, zapínání knoflíku, zipů, uzel
nácvik používání mýdla, ručníku, posazování na nočník,
používání WC
nácvik používání školních potřeb – otevírání batohu a
pouzdra, nácvik úchopu tužky, dlaňové pastelky…

vnímá a rozliší čtyři roční období

používá předměty denní potřeby

pozná předměty denní potřeby

nácvik orientace v čase během celého dne – pojmy ráno,
poledne, večer- typické činnosti
střídání dne a noci - pojmy týden – dny v týdnu (dny
školy a víkend)

vnímá a rozpozná denní dobu podle typických činností

vnímá a orientuje se ve sledu školních činností

nácvik orientace v pojmech – daleko, blízko, nahoře,
dole, na, pod, do
správná reakce na pokyn: „ Dej to do koše!“, „Polož to
na stůl!“, „ Vlez pod stůl!“…
jasné a výrazně odlišené střídání školních činností
(začátek a konec)
nácvik orientace v rozvrhu školních činností
předmětová nebo obrázková lišta) během jednotlivých
dnů

vnímá prostor

Pv – nácvik
sebeobsluhy

Pv – nácvik
sebeobsluhy

Pv,Vv – výtvarné
znázornění

Sv – zrakové,
sluchové a hmatové
vnímání ročních
období

vycházky na školní pozemek – záhonky, pískoviště,
houpačky
vycházky do okolí školy – směr k Bečvě, na kolotoč, na
kluziště nebo do parku.

MPV

vnímá a orientuje se v nejbližším okolí školy

Učivo ŠVP

nácvik správné reakce na pokyn: „Běž k oknu, ke
Phv – pohybové hry
dveřím!“, „Kde je válenda, tvoje místo….“
v terénu
přiřazování obrázků k předmětům v dané místnosti
pojmenování a přiřazování předmětů k určitému prostoru

žák dle svých možností

orientuje se v prostoru třídy a školy

Výstup ŠVP

Rozumová výchova 1. – 10. ročník ZŠS

374

žák by měl

koncentrovat se na určitou
činnost

řadit obrázky podle zadaných
kritérií

vnímat a uspokojovat základní
životní potřeby, sdělit své
pocity a upozornit na zdravotní
potíže

Výstup RVP

žák dle svých možností

vnímá nabízené činnosti

třídění dvou předmětů, pak třech a více.
třídění a řazení obrázků dle zadaných kritérií (velikost,
tvar, barva, …další)

třídí a řadí různé předměty a obrázky předmětů, zvířat a
činností dle zadaných kritérií

nácvik zaměření smyslů na nabízené podněty.
nácvik zrakového kontaktu a koordinace oko – ruka

Rozvíjení logického myšlení a paměti

sociální čtení – odpovědi na otázku: „ Co vidíš?“
odpovídá slovně, gestem nebo obrázkem AAK
porozumění významu slov – „Hledej stejné!“, „Patří
k sobě.“, „Chyba“, „Znovu“.

pozná a pojmenuje různé předměty, zvířata a činnosti

uvědomování si svých libých a nelibých pocitů a nácvik
přiměřené reakce a vhodného způsobu informování okolí
uvědomování si bolesti a místa, kde to bolí, nácvik
informace pro okolí (slovem, gestem, obrázkem AAK) i
o jiných zvláštních pocitech
zdraví a nemoc – lékař, vyšetření, nemocnice – sociální
čtení

dokáže sdělit své pocity a upozornit na zdravotní potíže

nácvik zrakového kontaktu zaměření na podnět
předkládání a prohlížení konkrétních předmětů, obrázků
nebo fotografií zvířat a činností

rozpoznat jednotlivou potřebu a požádat o pomoc ji
uspokojit – oznámit, že mám hlad nebo žízeň (slovem,
gestem, obrázkem AAK ...)

uspokojuje své potřeby

vnímá různé předměty, zvířata a činnosti

uvědomování si vlastních životních potřeb a snaha je
uspokojovat – potřeba jídla, pití, vyprazdňování, jistoty,
spánku, tepla, sociálního kontaktu….

vedení ke spolupráci a samostatnosti při vykonávání
hygienických potřeb
vnímání nucení na vykonání potřeby
nácvik vědomého používání WC – odbourávání
používání plen
samostatnost při používání WC
vedení k samostatnosti při oblékání, obouvání, při jídle a
učebních činnostech.
vhodnou formou požádat o pomoc

Učivo ŠVP

vnímá své základní životní potřeby

spolupracuje a vykonává hygienické a sebeobslužné
činnosti

Výstup ŠVP

Rozumová výchova 1. – 10. ročník ZŠS

Pv – práce
s drobným
materiálem

Sv – zrakové
vnímání

KD – vhodná forma
komunikace

Sv – smyslové
vnímání

KD – vyjádření ano,
ne

MPV

375

žák by měl

číst vybraná písmenka a krátká
slova

orientovat se na stránce, na
řádku

zvládnout složení dějových
obrázků

rozlišovat velikost a tvary
předmětů, dvojic obrázku

Výstup RVP

žák dle svých možností

nácvik globálního čtení krátkých slov s využitím obrázků Sv – zrakové,
nácvik čtení krátkých vět globální metodou
sluchové a hmatové
vnímání

Pv – práce
s drobným
materiálem

rozlišuje a čte krátká slova, krátké věty

nácvik orientace na ploše
řazení předmětů vedle sebe - (první, poslední)

orientuje se v pojmech nahoře – dole, první – poslední

vědomé třídění a čtení dvou a více písmen podle tvaru

prohlížení obrázků, nácvik ukazování prstem

ukazuje prstem obrázky (slova) na řádku

rozlišuje a čte tvary vybraných písmen

nácvik převracení stránek v leporelu, listování v knize

obrací stránky leporela, listuje v knize, v časopise

seznamování s tvary vybraných písmen
nácvik vyhledávání a srovnávání písmen podle tvaru

manipulační skládačky – posun v čase, dějové obrázky

skládá dějové obrázky

Sv – orientace
v čase

Vv – kresba, malba

Sv – hmatové a
zrakové vnímání

MPV

vnímá tvary vybraných písmen

pojmy –včera, dnes, zítra (případně – dny v týdnu a
měsíce v roce, roční období)
seznámení s pojmy: předtím – nyní – potom

orientuje se v časových vztazích

nácvik rozlišování předmětů na obrázcích podle tvaru,
velikosti, barvy (na principu stejný – jiný)
nácvik zobecňování (co patří k sobě) – jablko, hruška
=ovoce a konkretizace (ovoce = jablko a hruška)

rozlišuje dvojice obrázků

činnosti typické pro určitou denní dobu – režim dne,
střídání činností, typické znaky pro tyto činnosti
(potřeby, obrázky)

třídění dvou a více předmětů výrazně odlišných tvarů
skládání celku z částí – půlené obrázky

třídění předmětů podle tvaru

vnímá a rozpozná změny v denní době

seznámení s pojmy malý – velký (případně menší – větší
– největší)
nácvik třídění dvou rozdílně velkých předmětů, pak
menších předmětů (dvou a více velikostí)
seznámení s pojmy krátký – dlouhý, tlustý – tenký,
třídění dle těchto kategorií

jednoduché manipulační činnosti se 3 – 5 prvky
(navlékání na trn, vkládání, překládání…)
manipulační činnosti s více prvky

Učivo ŠVP

třídí předměty podle velikosti

dokončí nabízenou činnost

krátkodobě se soustředí na určitou činnost

Výstup ŠVP

Rozumová výchova 1. – 10. ročník ZŠS

376

žák by měl

uchopit a podržet podaný
předmět

přiřazovat číslice počtu prvků

opakovat slova a krátké
říkanky, reprodukovat krátký
text, vyprávět dle obrázků

Výstup RVP

utváření základních matematických představ –
seznamování s hodnotami čísel
posloupnost čísel
přiřazování množství k číslům
seznámení s pojmy – přidej, uber a dohromady

vnímá rozdíly mezi hodnotami čísel

rozvoj motoriky rukou – uvolňovací cviky paží, předloktí
a zápěstí

rozvoj jemné motoriky dlaní a prstů
nácvik úchopu – dlaňový, nůžkový a klešťový,
manipulační činnosti

nácvik reakce na pokyny vezmi a dej

používá pohyby dlaní a prstů na ruce

uchopí a udrží podaný předmět

reaguje na pokyn „vezmi“ a „ dej“

Rozvíjení grafických schopností

pojmy číslice a číslo
seznamování s tvary číslic
vyhledávání, srovnávání a třídění dvou a více číslic dle
tvaru

řazení dějových obrázků, pokus o vyprávění děje dle
obrázků

vypráví děj podle obrázků

vnímá rozdílnost tvarů číslic
s dopomocí přiřazuje číslice k počtu prvků

nácvik reprodukce krátkého textu

reprodukuje krátký text

vytváření představ o množství: nic – málo – hodně,
(případně méně – více)

sledování divadelního představení nebo animované
pohádky, poslech čtené pohádky
povídání o pohádkovém nebo jiném ději

sleduje jednoduché pohádky a poslouchá čtený text

orientuje se v předpočetních pojmech

povídání u obrázků, rozšiřování slovní zásoby,
procvičování mechanické paměti – nácvik jednoduché
říkanky

opakuje slova a krátké říkanky

Učivo ŠVP
zaměření pozornosti na říkanku – rytmizace

žák dle svých možností

poslouchá krátké říkanky

Výstup ŠVP

Rozumová výchova 1. – 10. ročník ZŠS

Phv – motorická
cvičení horních
končetin

Pv – práce
s drobným
materiálem

Hv – rytmizace

MPV
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poznat základní geometrické
tvary

napsat několik vybraných
tiskacích písmen a číslic

pozná základní geometrické tvary

rozliší základní geometrické tvary

vnímá rozdíl mezi plochou a prostorem

napíše některé číslice

rozlišování prostorových útvarů – koule – míč, krychlekostka
nácvik rozlišování plošných tvarů – kruh, čtverec,
trojúhelník
třídění tvarů – modely, obrázky

psaní vlastního jména (příjmení)
pokus o diktát známých písmen
nácvik psaní číslic – obtahování
přepis číslic (pokus o diktát číslic)

nácvik obtahování tvarových prvků tiskacích písmen
nácvik obtahování a psaní prvního písmena ve jméně,
psaní ostatních písmen jména
přepis písmen dle vzoru

pozná grafickou podobu písmen
obtahuje a píše vybraná hůlková písmena

napíše tiskacím písmem své jméno

rozlišení pojmů číslice a písmeno

vnímá rozdíly v grafické podobě písmen

obtahování čar různých směrů, zmenšování do linek
nácvik čar, horního a spodního oblouku, vlnovky, kruhu
a smyčky

nakreslí různé druhy čar

poznat grafickou podobu
písmen

čmárání po velké ploše – tabule, velký papír –
uvolňovací cviky za doprovodu říkadel, postupné
zmenšování plochy až na A4
nácvik spojování bodů ve vodorovné, svislé a šikmé
poloze oběma směry

ujasnění laterality
uvolňovací cviky zápěstí, dlaní a prstů
manipulační činnosti, tvoření špetky
hygiena nácviku psaní – správný sed, opora, úchop,
osvětlení…
uchopování dlaňové pastelky, trojhranné tužky, křídy,
tlustého štětce
nácvik používání náhradních psacích pomůcek

Učivo ŠVP

čmárá po ploše

žák dle svých možností

nakreslit různé druhy čar

Výstup ŠVP

dokáže uchopit a udržet tužku, štětec nebo jiné psací
náčiní

žák by měl

uchopit štětec, tužku nebo jiné
psací náčiní

Výstup RVP

Rozumová výchova 1. – 10. ročník ZŠS

Vv – kresba, malba

Pv – manipulační
činnosti

MPV

6.1.2 Komunikativní dovednosti

KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Předmět komunikativní dovednosti se vyučuje v 1. -10. ročníku 2 hodiny týdně.
Komunikativní dovednosti jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a komunikace.
Komunikativní dovednosti jsou realizovány ve všech ročnících a jsou nedílnou
součástí všech vyučovacích předmětů. Komunikativní dovednosti umožňují žákům vytvořit si
funkční komunikační dovednosti, které ovlivňují rozvoj poznávacích, citových a volních
vlastností.
Žáci, kteří nemohou využít verbální komunikace, používají pro komunikaci systémy
alternativní a augmentativní komunikace. Tyto systémy napomáhají dorozumívat se a
komunikovat se svým okolím, vyjadřovat své pocity, přání a reagovat na podněty.
Vzdělávání v předmětu komunikační dovednosti:

-

rozvíjení řečových schopností – obohacování slovní zásoby, nácvik nových slov
nácvik alternativní a augmentativní komunikace (např. sociální čtení, piktogramy,
nonverbální komunikační systémy – VOKS a další dle potřeby)
vytváření kladně emočních situací

Formy a metody práce

-

individualizované vyučování ve třídě (vzhledem k typu a druhu postižení či
k aktuálnímu psychickému stavu žáka)
skupinové vyučování (s využitím didaktických her, smyslových her, her s nápodobou)
strukturované učení
AAK – VOKS a další dle potřeby
vizualizace – předměty, fotografie, obrázky
bazální stimulace, orofaciální stimulace
didaktické a smyslové hry
využití multimediální techniky (interaktivní tabule, PC programy, CD přehrávače,
video, televize)
vycházky do přírody
návštěvy kulturních zařízení (divadla, knihovny, koncerty…)

Kompetence:

V předmětu komunikativní dovednosti budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
většinou jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• vyvozovat a upevňovat formou didaktických her, názorných ukázek, obrázků a
fotografií hlásky, slova a jejich správnou výslovnost

378

• artikulovat jednotlivé hlásky a slova přiměřeně svým možnostem
• seznamovat se prostřednictvím obrázkového materiálu, piktogramů a osobních
demonstrací se znaky a symboly používanými při nonverbální komunikaci
Kompetence k řešení problémů
• podporovat smyslové vnímání pomocí hudby, říkadel
• vytvářet a vnímat klima bezpečí za pomoci relaxačními technikami
• rozvíjet prostorovou orientaci v didaktických hrách
• pozorovat a chápat vztahy mezi předměty a ději v okolí
• orientovat se v daném prostoru
• rozvíjet slovní zásobu (verbální i nonverbální)
• reagovat při plnění úkolu podle svých možností na jednoduché pokyny pedagoga
Kompetence komunikativní
• prostřednictvím obrázků předmětů a fotografií si rozvíjet sluchové a zrakové vnímání
a podporovat pozorovací schopnosti
• nacvičovat verbální a nonverbální komunikaci, např. makaton, znak do řeči, VOKS a
další dle potřeby
• trénovat pomocí didaktických her plnění zadaných pokynů
• procvičovat vyjádření souhlasu či nesouhlasu
Kompetence sociální a personální
• stimulovat didaktickými hrami vnímání částí svého těla
• vnímat rozdíly mezi jednotlivými pohlavími pomocí obrázků, názorem, živým
modelem
• reagovat na pozdrav slovně, úsměvem, podáním ruky
• provádět za pomoci modelových situací korekci svého chování
Kompetence pracovní
• uplatňovat základní hygienická pravidla
• poznávat, pojmenovávat a používat předměty denní potřeby
• provádět a popisovat konkrétní jednoduché pracovní činnosti

379
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žák by měl

umět pozdravit, poděkovat –
verbálně nebo gesty

znát jména nejbližších osob a
spolužáků

znát své jméno a reagovat na
oslovení jménem

vyjádřit souhlas či nesouhlas –
verbálně, gesty

snažit se o správné dýchání

reagovat na hlas a intonaci
dospělé osoby

Výstup RVP

nácvik dechových cvičení (foukání – pírko, papír,
bublifuk), nádechy ústy – výdechy nosem a naopak, pití
přes brčko

zvládá jednoduchá dechová cvičení a správné dýchání

vnímá používání sociálních slov

seznámení se sociálními slovy verbálně i gesty
nácvik situací, kdy se používá konkrétní sociální slova
(,,dobrý den“, ,,ahoj“, ,,papa“, ,,prosím“, ,,děkuji“)

upevňování spojení jména s konkrétní osobou pomocí
fotografií verbálně, nonverbálně AAK

poznává nejbližší osoby a spolužáky podle jména,
podoby

porozumění svému jménu, sdělení svého jména verbálně
nebo nonverbálně s použitím AAK

zná své jméno

nácvik kontaktu – oční kontakt, dotyk

cvičení reakce na své jméno (zavoláním)

reaguje na své jméno

vnímá osoby kolem sebe

rozvoj uvědomování si sama sebe (před zrcadlem
s fotografií)

pochopení používání sociálních slov (ano – ne) verbálně,
gesty (pohyb hlavou), AAK

vyjadřuje souhlas či nesouhlas – verbálně, gesty

vnímá vlastní jméno

nácvik uvědomování si pocitů, sdělení libosti a nelibosti
ukazováním – gesty, neverbálně pomocí AAK

vyjadřuje pocity libosti a nelibosti

navozování libých pocitů (zvukem, světlem, dotykem)

oromotorika – procvičování mimiky před zrcadlem,
stimulační hry (špulení rtů...)

ovládá jazyk a rty

vnímá své pocity

nácvik vnímání dechu (pohyby hrudníku – výdech
nádech)

cvičení zrakové a sluchové pozornosti
rozlišení hlasu dospělých a spolužáků

pozná hlasy nejbližších osob

vnímá svůj dech

reakce na hlas (otočením hlavy, oční kontakt)
akustická diferenciace (hlasitá a tichá řeč)

reaguje na intonaci hlasu dospělé osoby

Učivo ŠVP
rozvíjení zrakového a sluchového vnímání

žák dle svých možností

vnímá hlas

Výstup ŠVP

Komunikativní dovednosti 1. - 10. ročník ZŠS

Sv – zrakové a
sluchové vnímání

Hv – písničky,
říkanky se jmény

Sv – sluchové a
zrakové vnímání

Sv – zapojení všech
smyslů

Tv – poznává své
tělo, správný posed,
leh

Sv – zrakové a
sluchové vnímání

MPV

381

žák by měl

využívat ICT, komunikační
počítačové hry

sdělit své přání a potřeby
verbálně nebo nonverbálně

Výstup RVP

rozvoj jemné motoriky

procvičování alternativního ovládání počítačových
komunikačních programů

využívání dotykové obrazovky, klávesnic

využívá ICT pro rozvoj jemné motoriky, smyslovou
stimulaci a rozvoj komunikace

využívá dotykový monitor, upravenou klávesnici

reaguje na komunikační počítačové hry

modelové situace pro vyjadřování přání a potřeb, hry a
cvičení, podpora dalších funkcí komunikace – odmítnutí,
sdělování informací

dokáže vyjádřit své potřeby, pocity – verbálně,
nonverbálně

zraková a sluchová stimulace

cvičení na pochopení sociálních slov (chci - nechci)

uspokojuje své potřeby

vnímá podněty z obrazovky PC

sdělení přání a potřeb – verbálně, gesty, nonverbálně
pomocí AAK

vnímá své základní životní potřeby a přání

přenos naučených dovedností do praktického života
(návštěvy, nákupy – spolupráce s rodinou)

používá další sociální slova

Učivo ŠVP
tvorba modelových situací, nápodobové hry

žák dle svých možností

pozdraví a poděkuje – verbálně nebo gesty

Výstup ŠVP

Komunikativní dovednosti 1. - 10. ročník ZŠS

Sv

Sv

MPV

6.2

Člověk a jeho svět

6.2.1 Smyslová výchova

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Předmět smyslová výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Vyučuje se ve všech ročnících 4 hodinu týdně a je úzce spjat se všemi vzdělávacími obory.
Zaměřuje se na rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím smyslového vnímání. Rozvíjí
jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou podmínkou správného vnímání,
koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a základem pro vytváření
těchto představ a pojmů.
Prostřednictvím smyslové výchovy se zlepšuje úroveň motoriky, rozvíjí se
komunikace verbální i neverbální.
Výuka může probíhat v kmenové třídě, relaxační místnosti, počítačové učebně,
v prostorách školy i mimo ni.
Smyslová výchova je členěna do těchto tematických okruhů:
• rozvíjení zrakového vnímání
• rozvíjení sluchového vnímání
• rozvíjení hmatového vnímání
• prostorová a směrová orientace
• rozvíjení čichového a chuťového vnímání
Vzdělávání v předmětu smyslová výchova:

-

vede ke zlepšení úrovně motoriky
rozvíjí komunikaci verbální i neverbální
rozvíjí zrakové vnímání
rozvíjí sluchové vnímání
rozvíjí chuťové i čichové analyzátory
podporuje rozvoj vizuomotoriky
podporuje rozvoj směrové i prostorové orientace

Cílem smyslové výchovy je výcvik správné činnosti jednotlivých smyslů.
Formy a metody práce:

-

individuální vyučování ve třídě (vzhledem k typu a druhu postižení či k aktuálnímu
psychickému stavu žáka
skupinové vyučování (s využitím didaktických her, smyslových her, her s nápodobou)
strukturované učení
AAK – VOKS, další podle potřeb
vizualizace – předměty, fotografie, obrázky

382

-

bazální stimulace, orofaciální stimulace
didaktické a smyslové hry
využití multimediální techniky (interaktivní tabule, PC programy, CD přehrávače,
video, televize …)
vycházky do přírody
návštěvy kulturních zařízení (divadla, knihovny, koncerty...)

Kompetence:

V předmětu smyslová výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
většinou jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• porozumět jednoduchým pojmům
• napodobit předvedený pohyb či činnost
Kompetence k řešení problémů
• rozlišovat zvuky živé a neživé přírody
• plnit jednoduché příkazy
• orientovat se ve třídě, ve škole
• orientovat se v blízkém okolí
• rozlišit časové úseky dne
Kompetence komunikativní
• rozšiřovat slovní zásobu
• poznat osoby ze svého okolí
• pozdravit, poděkovat verbálně či neverbálně
• komunikovat se svým okolím verbálně či neverbálně
Kompetence sociální a personální
• utvářet vědomí vlastní osoby, uvědomování si svého já
• podporovat vnímání jednotlivých částí těla
• vyjadřovat své pocity
• spolupracovat se svým okolím
Kompetence pracovní
• třídit předměty
• spolupracovat při sebeobsluze v rámci svých možností
• účastnit se jednoduchých činností
• rozlišovat tvar a velikost předmětů

383
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žák by měl

třídit obrázky, rozeznat reálné
a vyobrazené předměty

poznat, řadit, skládat a třídit
předměty podle velikosti,
barevné a tvarové odlišnosti

rozlišovat tvary a barvy
předmětů

uchopit a manipulovat
s předměty

Výstup RVP

nácvik úchopu
cvičení úchopu
nácvik koordinace oko – ruka, manipulace s předměty
skládání předmětů (na sebe, vedle sebe, do krabice…)

rozlišování dvou (i více) základních výrazně odlišných
barev a jejich pojmenování
třídění předmětu barevně podobných

rozlišuje předměty podle barev

třídí obrázky
rozezná reálný předmět od obrázku

pozná reálné předměty
pozná předmět na obrázku

řadí, skládá a třídí předměty podle velikosti, barevné a
tvarové odlišnosti

pozná předmět podle velikosti, barevné a tvarové
odlišnosti

řazení předmětů podle velikosti, barevné a tvarové
odlišnosti
skládání předmětů podle velikosti, barevné a tvarové
odlišnosti
třídění předmětů podle velikosti, barevné a tvarové
odlišnosti
diferenciační cvičení
skládání celku z částí
poznávání reálných předmětů,příp.jejich pojmenování
poznávání předmětů na obrázku
rozlišování: obrázek kontra skutečný předmět
třídění obrázků
třídění obrázků podle nadřazených pojmů

cvičení soustředěného zrakového vnímání pomocí
různých výrazných předmětů
postupné poznávání předmětů podle velikosti, barevné a
tvarové odlišnosti

rozlišování tvarů zrakem s markantním rozdílem
třídění předmětů tvarově podobných

rozlišuje předměty podle tvaru

soustředí se na nabízený předmět

vnímání rozdílných předmětů
vnímání tvaru předmětů
vnímání barvy předmětu

vnímá tvary a barvy

manipuluje s předměty

pozoruje předměty

uchopí předmět

Rozvíjení zrakového vnímání

Učivo ŠVP

nácvik očního kontaktu
nasvětlování předmětů
vnímání prostoru oběma očima
vnímání prostoru jedním okem
sledování statických předmětů
sledování pohybujícího se předmětu

žák dle svých možností

zaměří se na předmět, udrží kontakt

Výstup ŠVP

Smyslová výchova 1. - 10. ročník ZŠS

Rv – vnímání
obrázků, k čemu
slouží, k čemu
používáme

Rv – vnímání
předmětů v prostoru
Pv – manipulace s
předměty

Rv – vnímání
předměty
Pv – manipulace s
předměty

Phv – koordinace
pohybů

MPV

385

pozná a napodobí zvuk, otáčí se za zvukem

poznat, rozlišit a napodobit
různé zvuky

pozná osoby ze svého okolí podle hlasu

pozná a rozliší hlasy zvířat
napodobuje hlasy zvířat
rozlišuje různé zvuky z přírody i blízkého okolí

poznat podle hlasu osoby ze
svého nejbližšího okolí

poznat a rozlišit různé zvuky a
hlasy zvířat podle zvukové
nahrávky

rozlišuje různé zvuky

reaguje na své jméno, na oslovení, na zavolání

imituje předvedený pohyb

napodobit předvedené pohyby

reagovat na své jméno, na
oslovení, na zavolání

určí, ve kterém časovém období se právě nachází podle
činnosti
určí, ve kterém časovém období se nachází podle
obrázku nebo piktogramu

žák dle svých možností

rozpoznat denní dobu podle
činnosti, obrázku nebo
piktogramu

Výstup ŠVP

pozná osoby ze svého nejbližšího okolí
pozná osoby ze svého školního prostředí
pozná osoby ze svého širšího okolí

žák by měl

poznat osoby ze svého okolí a
své spolužáky

Výstup RVP

Smyslová výchova 1. - 10. ročník ZŠS
MPV

seznámení se se zvířaty a jejich zvuky
rozlišovat zvuky zvířat podle zvukové nahrávky
rozlišovat zvuky v přírodě podle zvukové nahrávky

poznávání hlasů rodičů a členů širší rodiny
diferenciace hlasů spolužáků a učitelů
diferenciace hlasů osob ze svého okolí

nácvik soustředěného sluchového vnímání pomocí zvuků
(ozvučená hračka, bubínek..)
sluchová cvičení – poznávání zvuků ze svého okolí
s využitím zraku
poznávání a rozlišování zvuků ze svého okolí bez využití
zraku
napodobování různých zvuků
cvičení sluchové paměti

rozvíjení sluchového vnímání – nácvik reakce na své
jméno, na oslovení ve všech aktivitách během dne
sluchové hry a cvičení s využitím jmen spolužáků
sluchově motorická cvičení (př. pojď ke mně)

Rozvíjení sluchového vnímání

Rv – domácí zvířata
– péče o ně
Pv – domácí práce,

Rv – vztahy v
rodině

Hv – rytmická
říkadla
Rv – rozvoj a
upevňování
kamarádských
vztahů

nácvik očního kontaktu, nácvik jednoduchého
Phv – rozvíjení
předvedeného pohybu (př. zvednutí ruky)
motoriky a
napodobování předvedeného pohybu samostatně nebo
koordinace pohybů
s dopomocí
samostatné předvedení pohybu na povel (př. zvedni ruku)
napodobení pohybu podle obrázků

Pv – manipulační
činnosti, plnění
instrukcí
poznávání rodičů, sourozenců, členů širší rodiny
Rv – vztahy
poznávání učitelů, spolužáků i ostatní zaměstnanců školy v rodině
poznávání osob ze svého širšího okolí (soused, lékař ...)
Rv – rozvoj
kamarádských
vztahů
režim dne – denní časové úseky podle činností ( ráno –
Pv – osobní hygiena
snídaně ...)
Rv – orientace
režim dne podle obrázků nebo piktogramu – jednotlivé
v čase
časové úseky

poznávání změn a rozdílů na skutečných předmětech
a na obrázcích

Učivo ŠVP

386

žák by měl

žák dle svých možností

třídí předměty podle velikosti a tvaru

poznává známé předměty podle hmatu

rozlišuje hmatem předměty podle daných fyzikálních
vlastností (tvrdost, teplota)

poznat známé předměty podle
hmatu

rozlišit hmatem základní
fyzikální vlastnosti předmětů
(tvrdost, teplotu)

rozlišuje hmatem velké a malé předměty
hmatem rozpoznává povrch předmětů

uchopuje předměty a manipuluje s nimi

spolupracuje při sebeobslužných činnostech
zvládá sebeobslužné činnosti samostatně nebo
s dopomocí

pozná předměty sloužící k sebeobsluze podle hmatu

překonává strach z nepříjemných zvuků

poznává zvuky z ulice

rozlišuje zvuky denního života ve třídě, ve škole

Výstup ŠVP

třídit předměty na základě
hmatu – podle velikosti a tvaru

poznat hmatem velikost, tvar a
povrch předmětů

zvládat základní sebeobslužné
dovednosti

rozlišit zvuky spojené s denním
životem a nebát se
nepříjemných zvuků

Výstup RVP

Smyslová výchova 1. - 10. ročník ZŠS

seznámení se se základními fyzikálními vlastnostmi
předmětů : měkký – tvrdý, hladký – drsný, teplý –
studený, suchý – mokrý
porovnávání předmětů

poznávání a seznamování se s předměty denní potřeby
prostřednictvím hmatu
poznávání předmětů ve třídě na základě hmatu

třídění předmětů podle velikosti a tvaru – strukturované
úkoly

rozvíjení hmatové percepce, jemné motoriky, nácvik
manipulace s předměty
úchopy předmětů různých velikostí, tvarů a z různých
materiálů
poznávání velikosti, tvaru a povrchu předmětů
stimulace dotyky, masáže prstů, dlaní, ruky
masírování masážním strojkem s různými nástavci
rozvíjení hmatové percepce – třídění předmětů podle
velikosti na základě hmatu

seznámení se se základními sebeobslužbými činnostmi,
nácvik úchopu předmětů (lžíce,..)
procvičování sebeobslužných dovedností
zvládání sebeobslužných dovedností samostatně či
s dopomocí

Rozvíjení hmatového vnímání

nácvik sluchové koncentrace, seznamování se se zvuky
ve škole
diferenciace zvuků z okolí spojené s denním životem
(ulice ...)
odstraňování a překonávání strachu z nepříjemných
zvuků, odreagování
rozlišování a určování zvuků podle směru, délky a
intenzity
sluchově motorická cvičení a hry
zajišťovat pocit bezpečí a jistoty

cvičení na rozvoj sluchové paměti, poznávání a
označování zvuků z domácího prostředí

Učivo ŠVP

Pv – spolupráce při
stravování
Pv – mytí rukou
před jídlem

Rv – rozvoj slovní
zásoby

Pv – mačkání
předmětů z různých
materiálů

Pv – sebeobsluha
spolupráce,
upevňování
hygienických
návyků

Hv – využití
hudebních nástrojů

Rv – naše třída

hygiena při práci

MPV

387

žák by měl

žák dle svých možností

seznamuje se s názvy ročních období

rozeznat roční období podle
základních znaků

rozezná chutě výrazně odlišných potravin

rozpozná známé předměty čichem

rozlišit jednotlivé chutě

poznat předměty čichem podle
vůně

rozliší roční období podle těchto znaků

pozná charakteristické znaky ročního období

řadí, skládá, umisťuje předměty podle pokynu na určené
místo

rozvíjení čichové percepce, dýchání, přivonění si (ocet,
česnek, cibule..)
rozlišování podle vůně
poznávání známých předmětů –potravin –podle vůně

rozvíjení chuťové percepce, správné polykání, kousání
nácvik rozlišování základních chutí potravin, ovoce,
zeleniny, nápojů
sladký, slaný, bez chuti, kyselý, pálivý…

Rozvíjení čichového a chuťového vnímání

seznamování se s ročními obdobími v přírodě
znaky ročních období
rozpoznání ročních období podle charakteristických
znaků

porozumění pokynům
uchopování předmětů a manipulace s nimi
řazení, skládání a umisťování předmětů na určené místo
podle pokynů

praktické procvičování těchto pojmů, směrová orientace
plnění jednoduchých pokynů
řazení předmětů podle směrové orientace

při praktických činnostech rozlišuje prostorové vztahy
nahoře – dole, před – za, vedle

rozlišovat nahoře – dole,
před – za, vedle

řadit, skládat a umístit
předměty na určené místo
podle pokynu

seznámení se s pojmy pravá, levá ruka
procvičování pojmů pravá – levá na své osobě
fixace pojmů vpravo, vlevo i na obrázcích
seznámení se s pojmy nahoře –dole

ukáže pravou, levou ruku
třídí předměty – vpravo - vlevo

rozlišovat vpravo, vlevo

seznámení se s třídou, ve které se žáci nacházejí
orientace v této třídě
orientace v budově školy
orientace v nejbližším okolí

nácvik vnímání plochy, prostoru
směrová orientace v řadě, na ploše
rozlišovat – na začátku, na konci
řazení předmětů zleva doprava
nácvik orientace v prostoru – nahoře, dole

Prostorová a směrová orientace

Učivo ŠVP

plní jednoduché příkazy typu - běž k oknu, podívej se ke
dveřím
plní jednoduché příkazy - dones do..
orientuje se ve třídě, škole, ve svém nejbližším okolí

pohybem, náznakem určí daný směr

vnímá prostor
orientuje se v daném známém prostoru

Výstup ŠVP

orientovat se ve třídě, ve škole
a svém nejbližším okolí

vnímat prostor, rozlišit
směrovou orientaci ve známém
prostoru

Výstup RVP

Smyslová výchova 1. - 10. ročník ZŠS

Pv – spolupráce při
jídle
Rv – význam ovoce
a zeleniny pro
zdraví – mytí před
jídlem
Pv – příprava
pokrmů

Rv – změny
v přírodě
Rv – ochrana
přírody

Pv – manipulační
činnosti

Rv – vnímá své tělo

Rv – rozvoj a
upevňování
kamarádských
vztahů

Phv – prostorvá
orientace
Hv – využití písní a
říkadel

MPV

388

odvrátí se od zkažených potravin

žák dle svých možností

poznat zkažené potraviny a
nebezpečné látky

Výstup ŠVP

určí, co voní a co páchne, projeví libost či nelibost

žák by měl

rozlišit vůně a pachy

Výstup RVP

Smyslová výchova 1. - 10. ročník ZŠS

seznamování se se zkaženými potravinami – nebezpečné
pro zdraví
specifické pachy
nebezpečné těkavé látky, léky, čisticí prostředky,…
nácvik ochranné čichové funkce

rozvíjení čichové percepce, dýchání
seznámení se s charakteristickými vůněmi a pachy,
specifické vůně potravin
poznávání podle čichu, rozlišování vůní a pachů, zápach,
nelibé pocity

Učivo ŠVP

Rv, Pv – zkažené
potraviny
nekonzumujeme

MPV

6.3

Umění a kultura

6.3.1 Hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se ve všech ročnících jako samostatný předmět 2 hodiny týdně. Hudební
výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a má úzkou vazbu ke všem
předmětům.
Výuka probíhá v kmenové třídě, lze využít i počítačovou učebnu, relaxační místnost i
tělocvičnu. Dle možností mohou žáci navštěvovat koncerty a účastnit se soutěží ve škole.
Hudební výchova rozvíjí muzikálnost žáků, jejich rytmické a intonační schopnosti a
napomáhá k rozvoji řečových dovedností, sluchu a motoriky žáků. Napomáhá k odreagování
napětí, překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci pozornosti.
Vzdělávání v předmětu hudební výchova:

-

navozuje libé pocity
stimuluje sluchové a pohybové vnímání
upevňuje správné dýchání
rozvíjí hudebního sluchu
podporuje koncentraci pozornosti na poslech krátkých skladeb
probouzí zájem o vlastní pěvecké aktivity
rozvíjí osobních schopnosti
vede k vytvoření citlivého vztahu k hudbě
vede k napodobování a rozlišování různých hudebních a nehudebních zvuků

Metody a formy práce:

-

individuální vyučování ve třídě (vzhledem k typu a druhu postižení či k aktuálnímu
psychickému stavu žáka
skupinové vyučování (s využitím didaktických her, smyslových her, her s nápodobou)
strukturované učení
AAK – např. VOKS, další dle potřeby
vizualizace – předměty, fotografie, obrázky
bazální stimulace, orofaciální stimulace
didaktické a smyslové hry
využití multimediální techniky (interaktivní tabule, PC programy, CD přehrávače,
video, televize)
vycházky do přírody
návštěvy kulturních zařízení (divadla, knihovny, koncerty…)
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Kompetence:

V předmětu hudební výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které většinou
jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• poznávat hudební nástroje
• porozumět jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a pojmům a umět je vhodně
použít v konkrétní situaci
• pracovat s jednoduchými hudebními nástroji
• imitovat předvedený pohyb
Kompetence k řešení problémů
• vnímat učitelovy požadavky a dle svých schopností na ně reagovat
• překonávat pocity strachu z okolních zvuků
• odlišit tóny podle výšky, síly a délky
Kompetence komunikativní
• verbálně či neverbálně vyjádřit aktuální pocit nebo náladu
• uvědomovat si vlastní osobu a reagovat na své jméno
• identifikovat, případně pojmenovat hudební nástroje
• naslouchat pokynům, porozumět sdělenému
Kompetence sociální a personální
• účastnit se školních akcí
• uvědomovat si části svého těla
• zažívat pocit úspěchu
• spolupracovat a vzájemně si pomáhat
Kompetence pracovní
• dle svých možností vyťukat jednoduchý rytmus na Orffovy nástroje
• udržet pozornost
• uplatňovat hygienické návyky v souvislosti s používáním hudebních nástrojů a
pomůcek
• podílet se na jednoduchých praktických hudebních činnostech hrou na hudební
nástroje
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rozlišování a určování zvuků hudebních nástrojů
(klávesy, kytara, Orffovy nástroje)
poznávání vlastností tónů (výška, délka)

rozlišuje zvuky hudebních nástrojů
pojmenuje hudební nástroj
pozná vlastnosti tónu

soustředit se na poslech
relaxační hudby a jednoduché
krátké skladby

napodobí jednoduchá rytmická cvičení a pohyb podle
rytmického doprovodu

zvládat jednoduchá rytmická
cvičení a pohyb podle
rytmického doprovodu

soustředí se na poslech krátké skladby

soustředí se na poslech relaxační hudby

vyjádří své pocity při poslechu skladby

zvládá jednoduchá rytmická cvičení a pohyb podle
rytmického doprovodu

uchopí jednoduchý hudební nástroj
hraje na jednoduchý hudební nástroj
doprovodí sebe i spolužáky v jednoduchém rytmu

zazpívá jednoduchou píseň s doprovodem hudebního
nástroje

poslech relaxační hudby
poslech krátkých skladeb různých žánrů (lidové písně,
vážná hudba…), reprodukované i produkované hudby
nácvik koncentrace na poslech jednoduché krátké
skladby
koncentrace na poslech jednoduché krátké skladby

vnímání hudby

Poslechové činnosti

Hudebně pohybové činnosti
vnímání rytmu – rytmizace říkadel
hra na tělo (tleskání, dupání…)
nácvik hudebně pohybových činností (pohybové hry
s říkadly a dětskými popěvky, jednoduché tanečky)
pohyb podle rytmického doprovodu
vyjadřování rytmu a melodie pohyby celého těla
(spontánní tanec)

nácvik uchopení nástrojů, manipulace s nimi
nácvik hry na jednoduchý hudební nástroj
hra na jednoduchý hudební nástroj

sluchové vnímání - reakce na hlas, na zpěv
poznávání písně podle nápovědy (obrázek, melodie)
hry a činnosti na uvolňování mluvidel
nácvik jednoduché písně
zpěv nebo vokalizace písní doprovázený na hud. nástroj

poznávání hudebních nástrojů

ukáže hudební nástroj

pozná jednoduchou píseň

seznámení se s jednoduchými hudebními nástroji

pozná hudební nástroj

intonační a melodická cvičení

snaží se o správnou intonaci a melodii

Vokální a instrumentální činnosti

Učivo ŠVP

nácvik správného dýchání a správného držení těla
dechová cvičení
rezonanční cvičení

žák dle svých možností

dbá na správné dýchání

Výstup ŠVP

doprovodit sebe i spolužáky na
jednoduché rytmické hudební
nástroje

zvládat zpěv jednoduchých
písní s doprovodem hudebního
nástroje

rozlišovat zvuky hudebních
nástrojů

zvládat správné dýchání, snažit
se o správnou intonaci a
melodii

Výstup RVP

Hudební výchova 1. -10. ročník ZŠS

Rv – koncentrace
na určitou činnost
Vv – muzikoterapie

Phv – rozvoj
koordinace pohybů

Rv, Sv –
uvědomování si
vlastního těla

Sv – sluchové
vnímání

ZdTv – správné
držení těla
KD – správné
dýchání
Sv – smyslové
vnímání
Rv – rozšíření
slovní zásoby

MPV

6.3.2 Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se v 1. - 10. ročníku po jedné hodině. Výtvarná výchova je součástí
vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Pro výuku je možno využívat učebnu Vv, kmenovou nebo počítačovou učebnu.
Některé výtvarné činnosti lze provádět ve všech prostorách školy nebo mimo budovu školy.
Návštěva výstav, realizace projektů a dalších s výukou souvisejících činností,
probíhajících mimo uvedená místa, bude dohodnuta s vedením školy.
Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova:

-

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
rozvíjí porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
vede k chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace
poskytuje možnost 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 většinou
jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• porozumět obecně používaným termínům výtvarné oblasti a zacházet s nimi
• napodobovat různé předvedené pohyby a činnosti
• rozlišit a používat výtvarné pomůcky
Kompetence k řešení problémů
• osvojit si řešení známých situací na základě nápodoby či opakování
• pochopit a splnit jednoduché příkazy
• orientovat se v okolním prostředí i v časovém režimu dne
• překonávat stud při výtvarném vyjádření svých pocitů
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Kompetence komunikativní
• poznat známé osoby a reagovat na své jméno
• vnímat a využívat verbální nebo nonverbální komunikaci
• vyjadřovat své potřeby, pocity a nálady různými výtvarnými prostředky
Kompetence sociální a personální
• uvědomovat si svoji osobu prostřednictvím svého těla
• pochopit a přijmout za své zásady chování na kulturních akcích
• chovat se zdrženlivě k neznámým osobám
• tvořivě pracovat a spolupracovat ve skupině se svými učiteli a spolužáky
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
• používat moderní informační technologie
• uplatňovat jednoduché výtvarné techniky při práci s různými materiály
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vnímat základní vztahy mezi
barvami (barevné kontrasty) a
tvary

používat na elementární úrovni
prostředky a postupy

zvládat základní dovednost pro
vlastní tvorbu

Výstup RVP

žák dle svých možností

rozlišuje barvy a tvary

na elementární úrovni používá výtvarné prostředky a
postupy

svojí si základní dovednosti pro práci na ploše a v
prostoru

uchopí výtvarnou pomůcku
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu

zvládá správné držení těla

Výstup ŠVP

Výtvarná výchova 1. - 10. ročník ZŠS

Barvy, tvary
cvičení očního kontaktu
nácvik a poznávání jednotlivých barev a tvarů
ukazování a pojmenování požadované barvy
rozlišování a třídění základních tvarů a manipulace
s objekty

Malba, kresba
seznámení s výtvarnými postupy (malba, kresba,
zapouštění barev, koláž,…)
úchop nástrojů a manipulace s nimi
kresba a malba různými nástroji na různý povrch (papír,
karton, dřevo, textil, přírodniny ...)
malba prstovými barvami (obtiskování rukou, roztírání
dlaní, malování prstem ...)
nácvik mačkání a trhání papíru
nácvik stříhání
nácvik lepení
modelování (tvrdnoucí hmota, model. hmota, plastelína,
hlína,…)
netradiční výtvarné postupy, různorodé netradiční
materiály

Výtvarné prostředky
seznámení se s prostředky prostorové tvorby a
modelování (papír, textilie, modelovací hmota, hlína)
prostorová tvorba a modelování
seznámení s výtvarnými prostředky (štětec, houba,
tiskátka, fixy,…)
poznávání výtvarných prostředků (zrakem, hmatem,
hádanky)

Rv – poznávací
schopnosti

Rv – rozvoj
grafomotoriky

Sv – zrakové a
hmatové vnímání

Rv – jemná a hrubá
motorika

Hv – muzikomalba
Sv – zrakové a
hmatové vnímání

Správné držení těla, správný úchop
správné držení těla
uvolňovací cvičení (grafomotorické)
cvičení očního kontaktu a prostorové orientace
práce s prstovými barvami
uplatnění vlastního těla

seznámení s různými druhy výtvarných pomůcek
nácvik úchopu výtvarných pomůcek
koordinace oko – ruka
správný úchop

MPV

Učivo ŠVP
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uplatňovat vlastní fantazii a
představivost při výtvarných
činnostech

vyjádřit vlastní vjemy,
představy a pocity

Výstup RVP

žák dle svých možností

používá vlastní fantazii a představivost při výtvarných
činnostech

vyjádří vlastní představy a pocity

vyjádří příjemné a nepříjemné vjemy

vnímá základní vztahy mezi barvami a tvary
využívá barevné kontrasty

Výstup ŠVP

Výtvarná výchova 1. - 10. ročník ZŠS

rozvíjení kladného vnímání libých pocitů
rozvíjení hmatového a zrakového vnímání a
představivosti
uplatňování představivosti při výtvarných činnostech
muzikomalba – samostatná

Pocity, představy, fantazie
nácvik vyjádření příjemných vjemů výtvarnou formou
nácvik nepříjemných vjemů výtvarnou formou
vyjádření vlastních emocí a pocitů prostřednictvím barev
vyjádření vlastních pocitů, zkušeností a emocí
vybranými výtvarnými prostředky a postupy
muzikomalba – nácvik

Práce s papírem, modelování
trhání papíru, nácvik stříhání – proužky, celý papír,
vystřihování po čáře, bez čáry, vystřihování tvarů
lepení papíru a papírových kuliček na vymezenou
plochu, koláž
navlékání natrhaného papíru na špejli
prostorová tvorba a modelování (zpracování hmoty
oběma rukama, trhání modelovací hmoty na kousky,
krájení hmoty, tvarování kuliček, válečků, placek,
vykrajování tvarů)

zapouštění barev do sebe (do vody, klovatiny, sněhu,…)
malování jednotlivých tvarů

Učivo ŠVP

Hv – muzikomalba

Rv – rozvoj
logického myšlení

MPV

6.4

Člověk a zdraví

6.4.1 Pohybová výchova

POHYBOVÁ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Předmět pohybová výchova se vyučuje v 1. až 10. ročníku 2 hodiny týdně. Tento
předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvíjení
pohybové kultury v rámci individuálních možností žáků. Prostřednictvím pohybových aktivit
přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního postižení, pomáhá rozvíjet motoriku žáka,
orientaci v prostoru i na vlastním těle, přispívá k rozvoji vnímání, myšlení i komunikace.
Pohybová výchova je koncipována tak, aby přinášela žákovi pozitivní zážitky.
Výuka pohybové výchovy může probíhat v tělocvičně, na žíněnkách ve třídě,
v relaxační místnosti, v okolí školy či v přírodě. Žáci 3. a 4. ročníku, kteří dodržují hygienu
vyprazdňování, si mohou utvářet plavecké dovednosti v Plavecké škole v Rožnově pod
Radoštěm. Mobilní žáci mají možnost získávat základní dovednosti bruslení na krytém
zimním stadionu.
Vzdělávaní v předmětu pohybová výchova:

-

podporuje uplatňování preventivních opatření, která upevňují zdraví
upevňuje dodržování zdravého způsobu života a k ochraně zdraví
zvyšuje koncentraci pozornosti, odreagovává napětí a vede k uvolnění organismu
rozvíjí aktivní hybnost s využitím vlastních schopností a dovedností žáka
vede k poznání vlastních předpokladů, možností i omezení
stimuluje svalové skupiny
přispívá k vnímání prožitků z pohybové činnosti

Formy a metody práce:

-

individuální práce s využitím různých pomůcek, náčiní a nářadí
skupinová práce – turistické vycházky, činnosti ve dvojicích
využití AAK
jednoduché pohybové hry
relaxační činnosti – jednoduché masáže, bazální stimulace, polohování na vodním
lůžku, v kuličkovém bazénu, v houpací síti …
využití CD přehrávače, světelných efektů

Kompetence:

V pohybové výchově budou rozvíjeny klíčové kompetence takovými strategiemi, které
většinou jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:
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Kompetence k učení
• rozumět a používat jednoduché pojmy, znaky a symboly
• napodobovat jednoduché předvedené pohyby a činnosti
Kompetence k řešení problémů
• řešit známé situace na základě nápodoby či opakování
• chápat a plnit jednoduché příkazy
• orientovat se v okolním prostředí
• překonávat pocity strachu
Kompetence komunikativní
• reagovat na své jméno
• reagovat na jednoduché pokyny, vyjadřovat souhlas a nesouhlas
• vyjadřovat své pocity, potřeby a nálady vhodným způsobem
Kompetence sociální a personální
• uvědomovat si sám sebe prostřednictvím svého těla
• navazovat kontakty a dorozumívat se s okolím
• spolupracovat s učiteli a žáky
Kompetence pracovní
• zvládat jednoduchou sebeobsluhu a osobní hygienu
• poznávat a používat předměty denní potřeby
• rozlišovat předměty různých velikostí a tvarů, uchopovat je a manipulovat s nimi
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reagovat na pokyny a povely
k dané pohybové činnosti

zvládat podle pokynů přípravu
na pohybovou činnost

získat kladný vztah
k motorickému cvičení a
pohybovým aktivitám

Výstup RVP

seznamování se základními pokyny a povely
jednoduchých pohybových činností a jejich nácvik –
(sedni si, lehni si, stoupni si, převrať se…)
orientace na vlastním těle spojená s pohybem – (zvedni
ruku, natáhni nohu….)
seznamování s pravidly jednoduchých pohybových her –
(hra na honěnou, hry s míčem – chytání, házení, koulení,
kopání…)

procvičování a upevňování známých pokynů a povelů
k dané pohybové činnosti
samostatná orientace na vlastním těle
porozumění a dodržování jednoduchých pravidel
pohybových her

vnímá pokyny a povely

rozumí a reaguje na pokyny a povely k dané pohybové
činnosti

nácvik samostatnosti při převlékání a přípravě na
cvičební činnost
nácvik orientace při přesunu na cvičební místo

příprava pomůcek k pohybové činnosti

zavedení stejného symbolu, obrázku či zvuku pro
zahájení přípravy a pohybovou činnost
příprava na pohybovou činnost – převlékání, polohování,
přesun na cvičební místo

uvědomuje si přípravu na pohybovou činnost

dle pokynů připraví nebo pomáhá s přípravou pomůcek a
cvičebního náčiní
zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost

pohybové hry a cvičení s využitím tradičního i
netradičního náčiní (manipulace s míčem a drobným
náčiním)
průpravné hry a cvičení, rytmizace pohybu
napodobivé a motivační hry

účastní se motorických cvičení a pohybových aktivit
získává kladný vztah k motorickému cvičení a
pohybovým aktivitám

Učivo ŠVP

seznamování s jednoduchými pohybovými hrami a
cvičeními na rozvoj jemné a hrubé motoriky
nácvik orientace na vlastním těle
orientace ve známém prostoru (ve třídě, v tělocvičně,
v blízkém okolí školy)
seznamování s cvičebním náčiním a polohovacími
pomůckami

žák dle svých možností

vnímá motorická cvičení a pohybové aktivity

Výstup ŠVP

Pohybová výchova 1. – 10. ročník ZŠS

Rv – věci denní
potřeby – oblečení,
cvičební náčiní

KD, Hv, Rv –
rytmizace pohybu
s říkadly a písněmi

Rv – části těla,

Sv – smyslové
vnímání

MPV
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žák by měl

rozvíjet motoriku a koordinaci
pohybů a poloh

mít osvojeny základní
pohybové činnosti, dovednosti
a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

Výstup RVP

rozvoj motoriky horních končetin – uvolňovací cviky
ramene, předloktí a zápěstí – kroužení, ohýbání…
rozvoj cíleného úchopu (dlaňový, nůžkový, klešťový) –
masáže dlaní a prstů, vkládání různě velkých předmětů
do dlaní
nácvik manipulace s různě velkými předměty – (míče,
míčky, kuličky, kruhy, kroužky …

rozvoj hrubé motoriky – zdokonalování jednotlivých fází
pohybového vývoje dle možností žáka

koordinace pohybů při lezení, chůzi
zdokonalování chůze -chůze po nakloněné rovině, po
schodech, v nerovném terénu, chůze ve sněhu, ve vodě
nácvik rychlé chůze – běh
rovnovážná cvičení – chůze po čáře, laně, lavičce
poskoky, přelézání a podlézání překážek
lezení na žebřiny, seskok z lavičky
rytmizace pohybu při hudbě, pochod
turistika v přírodě
dle individuálních schopností nácvik plaveckých a
bruslařských dovedností

ovládá a zapojuje horní končetiny

pohybuje se a zaujímá požadované polohy

rozvíjí motoriku a koordinované pohyby

procvičování a upevňování pohybových dovedností dle
individuálních předpokladů – převalování, plazení,
lezení, sedění, postavování, stoj, chůze – ( s pomůckami
a bez)
procvičování správného úchopu
motivační pohybové hry na posílení a stimulaci jemné a
hrubé motoriky – hry s míčky, hračkami, kruhy, kroužky
a jiným vhodným náčiním a tělocvičným nářadím

má osvojeny základní pohybové činnosti, dovednosti a
prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů

Učivo ŠVP
správná poloha při ležení a otáčení na vhodné podložce
polohování na zádech, na boku, na bříšku
uvolňování horních končetin – ramene, předloktí, ruky a
prstů
uvolňování dolních končetin – plazení a lezení po
čtyřech
nácvik sedu s oporou a bez – správné sezení na
rehabilitační židli
nácvik vertikalizace – postavování s oporou (vertikalizační stojan), bez opory
nácvik chůze – s oporou (v chodítku), bez opory

žák dle svých možností

podle individuálních předpokladů vnímá a zvládá
s pomocí přiměřené pohybové činnosti, dovednosti a
prostorovou orientaci

Výstup ŠVP

Pohybová výchova 1. – 10. ročník ZŠS

Hv – poslech
hudby, rytmizace

Pv – manipulace
s drobným
materiálem

KD, Hv – rytmizace
pohybu s říkadly a
písničkami

Rv – nácvik úchopu

MPV
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žák by měl

zvládnout uvolnění a zklidnění
organismu

Výstup RVP

žák dle svých možností

zvládá uvolnění a zklidnění vlastního těla

Výstup ŠVP

Pohybová výchova 1. – 10. ročník ZŠS
relaxace při hudbě nebo klidné četbě na vodním lůžku,
v kuličkovém bazénu, v houpací síti, na válendě nebo na
žíněnkách v pohodlné relaxační poloze, v teple, za
použití vhodných polohovacích pomůcek (podložní
klíny, válce, hadi, polštářky, deky, padák ...)
dechová cvičení
masáže těla a končetin hlazením nebo za použití různých
pomůcek (ježkové míčky, kartáčky, molitanové míčky,
válečky, masážní strojky…)
jednoduché cviky z jógy

Učivo ŠVP
Rv – vnímání
čteného textu

MPV

6.4.2 Zdravotní tělesná výchova

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Předmět Zdravotní tělesná výchova se vyučuje v 1. až 10. ročníku 4 hodiny týdně.
Tento předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je zřízen pro žáky s trvale nebo
přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina). Zařazení žáků do tohoto
předmětu se provádí na doporučení lékaře.
Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků, správné držení těla a zvyšuje
tělesnou zdatnost. Zaměření odpovídá fyzickým i psychickým možnostem žáka, jeho
zdravotnímu stavu i specifice postižení.
Výuku lze provádět v tělocvičně, ve třídě, v relaxační místnosti nebo v přírodě. Žáci 3.
a 4. ročníku, kteří dodržují hygienu vyprazdňování, mohou plavecká cvičení provádět
v Plavecké škole v Rožnově pod Radhoštěm.
Vzdělávání v předmětu zdravotní tělesná výchova:

-

vede k celkovému zlepšení zdravotního stavu žáků

Formy a metody práce:

-

individuální práce s využitím různých pomůcek, náčiní a nářadí
skupinová práce – činnosti ve dvojicích
využití AAK
jednoduché pohybové hry, hry ve vodě
relaxační činnosti – dechová cvičení, uvolňování, bazální stimulace
využití CD přehrávače, světelné efekty

Kompetence:

Ve zdravotní tělesné výchově budou rozvíjeny klíčové kompetence takovými strategiemi, které
většinou jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• rozumět a používat jednoduché pojmy, znaky a symboly
• napodobovat jednoduché předvedené pohyby a činnosti
Kompetence k řešení problémů
• řešit známé situace na základě nápodoby či opakování
• chápat a plnit jednoduché příkazy
• orientovat se v okolní prostředí
• překonávat pocity strachu

401

Kompetence komunikativní
• reagovat na své jméno
• reagovat na jednoduché pokyny, vyjadřovat souhlas a nesouhlas
• vyjadřovat své pocity, potřeby a nálady vhodným způsobem
Kompetence sociální a personální
• uvědomovat si sám sebe prostřednictvím svého těla
• navazovat kontakty a dorozumívat se s okolím
• spolupracovat s učiteli a žáky
Kompetence pracovní
• zvládat jednoduchou sebeobsluhu a osobní hygienu
• poznávat a používat předměty denní potřeby
• rozlišovat předměty různých velikostí a tvarů, uchopovat je a manipulovat s nimi
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žák by měl

zvládat základní techniku
speciálních cvičení podle
pokynů

zvládat jednoduchá speciální
cvičení

zaujímat správné základní
cvičební polohy

uplatňovat správné způsoby
držení těla v různých polohách

Výstup RVP

nácvik uvolnění organismu při relaxační hudbě,
v příjemné poloze (teplo, klid, přítmí …)
vnímání pocitů při relaxaci
jednoduché hry na manipulaci s míčem (házení, chytání,
koulení, kopání ...)

procvičuje uvolňovací a relaxační cviky

nácvik speciálních cvičení uvedením cvičence do
požadované polohy s nápodobou a slovním doprovodem
nácvik speciálních cvičení jen s nápodobou
nácvik speciálních cvičení jen dle slovních pokynů

zvládá techniku speciálních cvičení podle pokynů

respektuje stanovený pohybový režim

chůze ve vodě, lezení v plytké vodě, hry s plovoucími
hračkami
základy plavání s pomůckami
účastní se pravidelných pohybových činností (dle svých
schopností)

zkouší jednoduché hry a cvičení ve vodě

hraje jednoduché pohybové hry s míčem

vnímání dechu při pohybu a v klidu (nádech, výdech),
pokus o nápodobu hlubokého dýchání

orientace na těle
nácvik základních cvičebních poloh (leh na zádech, na
břiše, sed, klek, plazení, lezení po čtyřech, stoj, chůze,
běh) – uvedení do polohy se slovním pokynem a
nápodobou
nácvik samostatného provedení základních cvičebních
poloh dle slovních pokynů a nápodoby
jednoduché pohybové hry s využitím základních
cvičebních poloh s využitím rytmických písní

provádí dechová cvičení

zaujímá správné základní cvičební polohy

vnímá polohu svého těla

cviky na správné držení těla a končetin v různých
polohách (v lehu, v sedu, v kleku, ve stoji a při chůzi)
nácvik koordinace pohybu
pohybové hry v různých polohách (s míčem a jiným
náčiním)

uplatňuje správné držení těla v různých polohách

Učivo ŠVP
uvolňování svalového napětí jednotlivých svalů
jednoduché cviky na protahování a posilování svalů krku
a trupu (prevence poruch zakřivení páteře)
jednoduché cviky na protahování a posilování svalů a
kloubů horních a dolních končetin

žák dle svých možností

vnímá správné držení svého těla

Výstup ŠVP

Zdravotní tělesná výchova 1. – 10. ročník ZŠS

Hv – rytmizace při
pohybu
Phv – uvolnění a
zklidnění organismu

Rv – části těla
Phv – orientace na
těle

MPV

6.4.3 Rehabilitační tělesná výchova

REHABILITAČNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Předmět rehabilitační tělesná výchova se vyučuje v 1. až 10. ročníku 4 hodiny týdně.
Tento předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Rehabilitační tělesná výchova se zařazuje jako alternativní forma zdravotní tělesné
výchovy pro žáky s nejtěžšími formami mentálního postižení, u nichž je snížená schopnost
spontánního pohybu. Zaměření odpovídá psychickým možnostem jednotlivých žáků, jejich
zdravotnímu stavu a specifice postižení.
Výuka je zařazena po konzultaci a pod supervizí odborného lékaře a provádí ji
pracovník se speciální kvalifikací. Výuka rehabilitační tělesné výchovy probíhá v místnosti,
která je vybavena potřebnými speciálními pomůckami. Rehabilitační plavání lze realizovat při
vytvoření vhodných podmínek v Plavecké škole v Rožnově pod Radhoštěm.
Vzdělávání v předmětu rehabilitační tělesná výchova:

-

vede k rozvoji aktivní hybnosti žáků s nejtěžším postižením, k rozvoji jejich motoriky
prostorové orientace
omezuje mimovolní pohyby a stimuluje jednotlivé svalové skupiny
rozvíjí rozumové schopnosti a vnímání prožitků z pohybové činnosti

Formy a metody práce:

-

individuální práce s jednotlivými žáky
využití AAK
využití odborných rehabilitačních technik
relaxační činnosti, polohování
uvolňovací techniky – masáže, míčkování, kartáčování
bazální a orofaciální stimulace
využití speciálních pomůcek, CD přehrávač…

Kompetence:

V rehabilitační tělesné výchově budou rozvíjeny klíčové kompetence takovými strategiemi,
které většinou jenom za přispění a dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• rozumět a používat jednoduché znaky a symboly
• napodobovat jednoduché předvedené pohyby a činnosti

404

Kompetence k řešení problémů
• řešit známé situace na základě nápodoby či opakování
• chápat a plnit jednoduché příkazy
• orientovat se v okolním prostředí
• překonávat pocity strachu
Kompetence komunikativní
• reagovat na své jméno
• reagovat na jednoduché pokyny, vyjadřovat souhlas a souhlas
• vyjadřovat své pocity, potřeby a nálady vhodným způsobem
Kompetence sociální a personální
• uvědomovat si sám sebe prostřednictvím svého těla
• navazovat kontakty a dorozumívat se s okolím
• spolupracovat s učiteli a žáky
Kompetence pracovní
• zvládat jednoduchou sebeobsluhu a osobní hygienu
• poznávat a používat předměty denní potřeby
• rozlišovat předměty různých velikostí a tvarů, uchopovat je a manipulovat s nimi
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reagovat na pokyny k dané
pohybové činnosti

zvládat podle pokynů přípravu
na pohybovou činnost

rozvíjet motoriku a koordinaci
poloh

získat kladný vztah
k motorickému cvičení a
pohybovým aktivitám

vnímá pokyny

seznamování se základními pokyny k pohybové činnosti
a jejich spojení s pohybem
orientace na vlastním těle spojená s pohybem

pochopení zavedených pokynů a symbolů
spolupráce při převlékání a přesunu na cvičební místo
orientace ve cvičebním prostoru
vlastní volba žáka kde a co chce cvičit

zvládá s pomocí podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost

Rv – části těla

Rv – orientace, části
oblečení

Rv, KD –
komunikační
symboly

rozvoj hrubé motoriky – zdokonalování jednotlivých fází Phv – uvolňování
pohybového vývoje dle úrovně pohybu žáka
organismu
uvolňovací cviky dolních končetin – plazení a lezení po
čtyřech, koordinace pohybů při lezení
nácvik sedu s oporou a bez opory
nácvik vertikalizace – postavování a oporou a bez opory
nácvik chůze s oporou (v chodítku), bez opory
koordinace pohybů při chůzi, zdokonalování chůze

snaží se ovládat své tělo
rozvíjí motoriku a koordinaci poloh

zavedení typického symbolu, zvuku či obrázku pro
rehabilitační cvičení
příprava na pohybovou činnost – převlékání, přesun na
cvičební místo, polohování a příprava pomůcek

rozvoj motoriky horních končetin – uvolňovací cviky
ramene, předloktí a zápěstí
rozvoj úchopu – masáže dlaní a prstů
vkládání předmětů do dlaní a nácvik manipulace s nimi

snaží se ovládat a používat ruce

uvědomuje si přípravu na pohybovou činnost

správná poloha při ležení a otáčení na vhodné podložce
polohování na zádech, na boku, na bříšku
polohování v sedu na rehabilitační židli
polohování do stoje ve vertikalizačním stojanu

Rv, Sv – nácvik
úchopu

KD – nácvik
komunikace

MPV

snaží se zaujímat správné polohy těla

spolupráce žáka s cvičitelem
pozitivní prožívání pohybových činností

pravidelné účastí na činnostech získává kladný vztah k
motorickým cvičením a pohybovým aktivitám

Učivo ŠVP
navazování kontaktů mezi žákem a cvičitelem
seznamování s vhodnými pohybovými činnostmi
seznamování s cvičebním prostorem a vhodnými
pomůckami

žák dle svých možností

vnímá motorická cvičení a pohybové aktivity

Rehabilitační tělesná výchova 1. – 10. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Výstup ŠVP
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snaží se o samostatný pohyb

žák dle svých možností

nácvik jednotlivých pohybových fází dle pohybové
úrovně žáka
používání doporučených rehabilitačních technik
polohování, uvolňovací cvičení
stimulační cvičení
masáže, míčkování, kartáčování, cvičení na rehab. míči
rehabilitační plavání (dle možností školy)
bazální a orofaciální stimulace

procvičování nacvičovaného pohybu s pomocí cvičitele,
s pomůckami, bez pomůcek
snaha žáka o samostatný nacvičovaný pohyb

snaží se o samostatný pohyb

porozumění pokynům a snaha o spojení s pohybem
správná orientace na vlastním těle spojená s pohybem

Učivo ŠVP

nacvičuje samostatný pohyb

rozumí pokynům k dané pohybové činnosti a snaží se
na ně reagovat

Rehabilitační tělesná výchova 1. – 10. ročník ZŠS
Výstup RVP
žák by měl
Výstup ŠVP

Phv – pohybová
cvičení a
jednoduché hry

MPV

6.5

Člověk a svět práce

6.5.1 Pracovní výchova

PRACOVNÍ VÝCHOVA – 1. až 10. ročník ZŠS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:

Vyučuje se 2 hodiny týdně v 1. – 10. ročníku. 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 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
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
individuální činnosti, práce ve dvojici a malé skupině
vycházka, exkurze
pozorování
krátkodobé projekty
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Kompetence:

V předmětu pracovní výchova budou rozvíjeny klíčové kompetence strategiemi, které
většinou jenom za přispění a s dopomoci druhé osoby žákovi umožní:

Kompetence k učení
• porozumět obecně používaným termínům pracovní oblasti a zacházet s nimi
• imitovat různé předvedené pohyby a činnosti
• rozlišit a používat pracovní nástroje, nářadí, pomůcky a materiály při práci a v běžném
životě
• naučit se pracovat podle návodu
• osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
Kompetence k řešení problémů
• osvojit si řešení známých situací na základě nápodoby či opakování
• pochopit a splnit jednoduché příkazy
• orientovat se v okolním prostředí i v časovém režimu dne
• rozvíjet tvořivost a vlastní nápady
• překonávat nezdary a překážky
• řešit každodenní praktické problémy běžného života
Kompetence komunikativní
• poznat známé osoby a reagovat na své jméno
• vnímat a využívat verbální nebo nonverbální komunikaci
• vyjadřovat své potřeby, pocity a nálady různými prostředky
• používat správně názvy pracovních činností, nástrojů, materiálů a pomůcek
• samostatně se vyjadřovat k prováděným činnostem
• umět popsat jednotlivé pracovní činností
• účelně komunikovat při práci ve dvojici, ve skupině
Kompetence sociální a personální
• uvědomit si svoji osobu prostřednictvím svého těla
• pochopit a přijmout za své zásady chování na mimoškolních i školních akcích
• chovat se zdrženlivě k neznámým osobám
• tvořivě pracovat a spolupracovat ve skupině se svými učiteli a spolužáky
• 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
Kompetence pracovní
• snažit se dokončit práci v dohodnutém čase
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při pracovních činnostech
• využít získaných návyků a znalostí v další praxi
• využívat moderní informační technologie
• využívat jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály
• podílet se na základních pracovních dovednostech, jednoduchých operacích a
postupech
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•
•
•

vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem
vytvořit si představu o konkrétních činnostech běžných profesí
dodržovat zásady bezpečnosti při práci
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žák by měl

žák dle svých možností

udržovat pořádek ve svých
věcech a ve svém okolí

nacvičuje koordinaci oko – ruka

umět používat příbor

dodržuje pořádek ve svém okolí

uklízí osobní věci na dané místo

používá lžíci a příbor

správně sedí při stolování
dodržuje správnou kulturu stolování
dodržuje čistotu a klid při stolování

zouvá a obouvá si obuv

svléká a obléká oděv

osvojí si základy osobní hygieny

spolupracuje při hygieně

Výstup ŠVP

dodržovat klid a čistotu při
stolování

zvládnout základní hygienické
návyky a sebeobslužné činnosti
(oblékání, obouvání)

Výstup RVP

Pracovní výchova 1. - 10. ročník ZŠS
MPV

KD – rozvoj řeči

úklid obuvi a oblečení na určené místo
úklid hraček a vlastních učebních pomůcek na své místo
úklid školních učebních pomůcek na dané místo
nácvik péče o okolí (zalévání květin, zametání, mytí
tabule, úklid ve třídě, výzdoba třídy)

nácvik koordinace oko – ruka nejdříve s pomocí, poté
Rv – rozvoj
samostatně
motoriky
nácvik používání lžíce
nácvik a procvičování používání nože při mazání pečiva
nácvik a procvičování používání příboru (používání nože
a vidličky současně, krájení masa)
dodržování čistoty při stolování

nácvik správného sezení u jídla
nácvik samostatného stolování
prostírání stolu
nalévání a nabírání jídla
používání ubrousku
úklid stolu po jídle

nácvik a procvičování svlékání a oblékání oděvu
svlékání a oblékání jednotlivých částí oděvu (tepláky,
tričko, oblečení do tělesné výchovy)
odkládání oděvu na určené místo
rozepínání a zapínání knoflíků a na velkém modelu, na
oblečení
rozepínání a zapínání zipu
nácvik zouvání a přezouvání bot
šněrování bot na velkém modelu, na obuvi

spolupráce při hygieně (nápodobou, dle slovního návodu, Rv – hygienické a
s fyzickým vedením, samostatně)
sebeobslužné
činnosti
mytí rukou
používání mýdla
používání ručníku
používání WC
čištění zubů
česání vlasů
používání kapesníku

Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti)

Učivo ŠVP

412

žák by měl

vytvářet jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály a
pomůckami

Výstup RVP

žák dle svých možností

Práce s papírem
mačkání, trhání, lepení, barvení papíru
pokus o skládání, překládání, prostorové skládanky
z papíru
výroba ručního papíru
modelování papírové hmoty a její následné barvení
nácvik stříhání nůžkami
bezpečnost při práci

Práce s hmotou
seznámení se s různými druhy hmot (hlína, plastelína,
těsto, tvrdnoucí hmota, sníh)

modeluje z hmot různých vlastností

Práce s jinými materiály
modelovací hmota, karton, drát, fólie aj.

Práce s pískem
hry s pískem (vybírání kamínků, kostek a dalších
drobných předmětů)
hledání zahrabaných předmětů v písku
stavění bábovek, kopců, cest, tunelů, přemisťování písku
upravování pískové plochy rukama, lopatkou, hráběmi,
dodržování bezpečnosti při práci

Práce s textilními materiály
navíjení vlny, provázků na cívku, do klubka
navlékání korálků na šňůrku
překládání a stříhání látky
nalepování látky
koláže z látky na dané téma nebo dle vlastní fantazie
vyšívání na cvičné desce

Přírodní materiály
sbírání přírodnin a jejich ukládání
třídění kaštanů, žaludů, šišek, šípků ….
výroba figurek s přírodnin za pomoci učitele, samostatně
třídění semen fazole, čočky, kukuřice … a ukládání do
sáčků
navlékání jeřabin
trhání listů, obtiskování
lisování listů, lepení podzimních motivů
navlékání listů

Práce s drobným materiálem

Učivo ŠVP

pracuje s papírem

pozná vlastnosti různých materiálů a jejich využití
získává základní dovednosti při práci s jednoduchými
materiály a pomůckami

Výstup ŠVP

Pracovní výchova 1. - 10. ročník ZŠS

Rv – jemná a hrubá
motorika
Sv – hmatové
vnímání

MPV
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řazení prvků zleva doprava, shora dolů
práce podle předlohy, slovního hodnocení
rozvoj fantazie

jednoduché stavby v prostoru (individuální, skupinové,
kolektivní činnosti)

používání spojovacích dílů
puzzle

pracovní návyky
udržování pořádku na svém pracovním místě
ukládání dílu stavebnice zpět do krabice

sestaví jednoduché prostorové stavby z dřevěných a
plastových stavebnic

spojuje díly stavebnice pomocí jednoduchých spojek,
desek, tvarových odlišností…

nacvičuje demontáž výrobek ze stavebnice

Práce montážní a demontážní
rozlišování částí stavebnic podle barvy
rozlišování částí stavebnic podle tvaru
rozlišování částí stavebnic podle barvy a tvaru

řadí prvky stavebnice zleva doprava, shora dolů podle
slovního návodu, fantazie

třídí díly stavebnice podle tvaru a barvy

úklid a mytí pracovních pomůcek s pomocí nebo podle
slovního návodu
úklid pracovní plochy
používání úklidových prostředků
bezpečnost při práci
samostatnost

udržuje čisté a uklizené pomůcky a pracovní plochu

udržovat pracovní místo
v čistotě

zvládat elementární dovednosti
a činnosti při práci
s jednoduchými stavebnicemi a
konstruktivními hrami

nácvik chápání pojmů souvisejících s pracovním
vyučováním
reakce na jednoduchý pokyn
procvičování pojmů, práce podle slovního návodu
práce podle jednoduché obrázkové předlohy
procesní schémata

zpracovávání hmot oběma rukama
modelování, válení, dělení, uštipování, mačkání
vyvalování hmoty v plát válečkem
vykrajování tvarů z hmoty
modelování hmoty do tvarů (kuličky, válečky, hadi,
šišky, placky)

Učivo ŠVP

plní pracovní úkoly podle slovního či obrázkového
návodu

žák dle svých možností

pracovat podle slovního
návodu

Výstup ŠVP

navlékání tvarů na šňůru
tvorba drobných dárků a ozdob (lidové zvyky, tradice,
svátky, řemesla)

žák by měl

vytváří jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů

Výstup RVP

Pracovní výchova 1. - 10. ročník ZŠS

Vv – zpracování
plochy a prostoru

Rv – rozvoj
motoriky

MPV
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dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při práci na
zahradě

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci na
zahradě

Sv – zrakové a
hmatové vnímání

Sv – čichové
vnímání

MPV

poznávání ochranných pomůcek (rukavice, vhodná obuv,
pracovní oděv), k čemu slouží
Rv – hygiena a
praktické používání ochranných pomůcek
bezpečnost práce
procvičování prvků sebeobsluhy (obouvání, oblékání ,..)
úklid pomůcek na určené místo
seznamování se s návyky hygieny při práci na zahradě
prohlubování zásad hygieny při práci na zahradě
samostatné používání hygienických zásad při práci

pojmenování nářadí při činnostech (zalévání, kypření,
pletí, úprava půdy před setím, setí do řádku)
údržba nářadí po ukončení činnosti
úklid nářadí na určené místo

zvládá jednoduché činnosti s nářadím na školním
pozemku

používá ochranné pomůcky

názvy nářadí – konev, hrábě, lopata, kolíky se šňůrkou,
sázecí kolík, zahradnické nůžky, rýč, zahradní kolečko,
metla
oční a hmatový kontakt s nářadím

seznamuje se s nářadím na školním pozemku

seznamování se základními podmínkami pro pěstování
užitkových rostlin
setí užitkových rostlin – řeřicha, hrách, ředkvičky
podmínky pro klíčení semen – voda, vzduch, teplo,
světlo, půda, vata (řeřicha)
sázení bylinek do květináče nebo na záhon
význam bylinek pro zdraví, pro přípravu pokrmů
pomoc při sklízení zeleniny a ovoce (jahody)

pečuje o užitkové rostliny

používat podle druhu
pěstitelských činností správné
pomůcky a náčiní

seznamování se základními podmínkami pro pěstování
pokojových rostlin
zalévání rostlin, otírání listů, mytí misek
setí květin do truhlíků (balkónové rostliny)
přesazování rostlin
pozorování jejich růstu, kvetení
druhy rostlin – kvetoucí, nekvetoucí, převislé, popínavé
aranžování květin do vázy

vycházky do přírody (park, les, louka, rybník, řeka)
pozorování přírody na DVD, obrázcích, výstavách
sběr přírodnin v jednotlivých ročních obdobích a jejich
využití (pro lesní zvěř, koláže ve Vv, …)

Pěstitelské práce

Učivo ŠVP

pečuje o pokojové rostliny

žák dle svých možností

pěstovat, ošetřovat a pečovat o
nenáročné pokojové a užitkové
rostliny

Výstup ŠVP

pozoruje změny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

žák by měl

provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních
obdobích

Výstup RVP

Pracovní výchova 1. - 10. ročník ZŠS
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nakoupí v obchodě s potravinami, nákup uloží

zvládnout nákup a uložení
základních potravin

připraví jednoduchý pokrm a nápoj podle pokynů nebo
se podílí na jeho přípravě

osvojí si hygienické zásady a dodržování bezpečnosti při
práci v domácnosti

připravit jednoduchý pokrm
podle pokynů

dodržování zásady hygieny a
bezpečnosti při práci v
domácnosti

orientuje se v uskladňování základních potravin

prostře stůl pro běžné stolování

žák dle svých možností

prostřít stůl pro běžné stolování

Výstup ŠVP

provádí drobné domácí práce

žák by měl

provádět drobné domácí práce
– základní úklid, mytí nádobí,
mytí podlahy

Výstup RVP

Pracovní výchova 1. - 10. ročník ZŠS

hygienické zásady – mytí rukou, potravin, čistota
pracovní plochy
čistota oděvu
bezpečnost při styku s čisticími prostředky (zacházení
s nimi)
udržování pořádku a čistoty na pracovišti
seznamování se s funkcí a užitím domácích spotřebičů,
s jejich ovládáním, ochranou a údržbou – s bezpečností
provozu

nácvik a procvičování postupů
dodržování hygieny při práci s potravinami
úprava pokrmů za studena – ovocné, zeleninové saláty,
chlebíčky
základní způsoby tepelné úpravy – čaj, kakao, puding,
jednoduchý koláč, těstoviny
používání kuchyňského náčiní (nůž, struhadlo, cedník,
vařečka, lis na česnek)
seznamování se zásadami zdravé výživy

pozorování v prodejně potravin (chování na veřejném
místě, používání nákupního vozíku nebo košíku,
orientace v prodejně, placení nákupu)
nákup potravin s pomocí
samostatný nákup
seznámení se s možnostmi uskladnění (lednice, mrazák,
temné, suché, větrané místo)

názorné ukázky prostírání
nácvik prostírání s pomocí, samostatně
nácvik vhodného chování při jídle (nemluvit s plnými
ústy, používat ubrousek)
hygiena – mytí rukou před a po jídle

seznámí se (zrakem, čichem) s pomůckami a prostředky
na úklid v domácnosti (mycí prostředky, prací prášky,
aviváž, WC čističe, …)
utírání prachu, vysávání
zametání podlahy (zametání smetákem na lopatku)
mytí, utírání a úklid nádobí
praní, věšení a žehlení drobného prádla pod dohledem

Práce v domácnosti

Učivo ŠVP

Rv – třídění

Sv – chuťové
vnímání

Sv – zrakové a
čichové vnímání

MPV

Část F
7.

Hodnocení žáků a autoevaluace

7.1

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. 1).

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

7.2

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. 2).
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