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„Neusilujte o to, abyste byli dokonalí.
Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli dobří.
Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než jste byli
včera.“
Petr Pťiha

"Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se
zúčastnit a já pochopím."
Konfucius

Preambule
Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné
přizpůsobit a zaměřit na osobnost dítěte. Společnost se poslední dobou výrazně globalizuje, neustále
dochází k přílivu nových informací. S touto situací se musí každý občan vyrovnat, informace musí umět
vyhledávat, zpracovávat a využívat. Takovému postoji je blízké tematizování obsahu vzdělávání.
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností,
návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím
způsobem jednat v různých situacích.

„Jediná cesta k vědění je činnost“
G.B.Shaw

Cílem školy je vybavit žáka potřebnými dovednostmi, vědomostmi a postoji, připravit ho na
budoucí život, ve kterém bude hledat, myslet, komunikovat a žít. Dítě s pocitem, že je středem
našeho zájmu, ať už je jakékoliv, jistě svou cestu najde.
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Kapitola 1 Identifikační údaje
1. 1. Školní vzdělávací program Společně to půjde lépe – Učíme se
s úspěchem, zpracovaný dle RVP ZV
1. 2. Údaje o škole
Název školy

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Adresa

nám. Míru 22
666 25 Tišnov

Ředitel

Ing. Rudolf Mašek

IČO

00 05 31 98

Telefon

549 410 076

Redizo

600 014 011

WWW

www.skolatisnov.cz,

E-mail

reditel@skolatisnov.cz

Koordinátor tvorby ŠVP

Mgr. Dana Staňková

1. 3. Zřizovatel
Název

Jihomoravský kraj

Adresa

Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Telefon

541651111

www

www.kr-jihomoravsky.cz

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

IČO

70888337
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1. 4. Platnost dokumentu
Školní vzdělávací program je platný od 1. září 2021. Projednáno školskou radou dne 18. 6. 2021.
Číslo jednací: 342/2021

Razítko:

Podpis ředitele školy : _____________________________
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Kapitola 2 Charakteristika školy
2. 1. Úplnost a velikost školy
Naše základní škola je od 1. 7. 2012 součástí SŠ a ZŠ Tišnov. Od 1. 7. 2015 zní oficiální název
školy: Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace.
Základní škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem, která poskytuje základy vzdělání
dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními. Je zřízena dle §16 odst. 9 Školského zákona 561/2004 Sb.,
ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Má kapacitu 60 žáků (50 + 10 žáků ZŠ spec.). V současnosti počet žáků
nepokrývá celkovou kapacitu školy. Škola je dobře dostupná IDS, nachází se v centru obce, škola sídlí na
centrálním tišnovském náměstí v blízkosti autobusové zastávky. V ZŠ nabízíme služby žákům z širokého
okolí.
Jsme základní škola, která vzdělává žáky podle ŠVP:
· Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
· Společně to půjde lépe – Učení na míru“ zpracovaný dle RVP ZŠS 1. díl
· Společně to půjde lépe – Učíme se pro život“ zpracovaný dle RVP ZŠS 2. díl
Od 1. září 2021 je činnost naší školy rozšířena o nabídku služeb Školní družiny. Rozhodnutím
zřizovatele je kapacita družiny nastavena na max. kapacitu 8 žáků. Školní družina pracuje dle ŠVP
„Společně to půjde lépe – Učíme se hrou“.
Další součástí SŠ a ZŠ Tišnov, příspěvkové organizace je Školní jídelna, kapacita 350
stravovaných.

2. 2. Naše škola
Základní škola má v budově vyčleněny vlastní prostory v prvním patře budovy. Žáci mají
k dispozici 4 kmenové třídy a 2 odborné učebny – počítačová učebna a cvičná kuchyňka. Ve třetím patře
budovy se nachází 2 dílny pro pracovní vyučování, přičemž jedna z dílen slouží k práci se dřevem, plasty
a kovy, druhá slouží jako keramická dílna, kde si žáci vyzkouší kreativní činnosti. K tělovýchovným
aktivitám využíváme tělocvičnu a hřiště, které si naše zařízení pronajímá od ZŠ Smíškova a Sokolovnu.
V traktu se nacházejí i pracovny zaměstnanců školy – sborovna, kabinet, pracovna zástupce
ředitele pro ZŠ a sklad výukových pomůcek. Žáci zde mají k dispozici šatnu, sociální zařízení pro dívky a
chlapce.
Pro přípravu učitelů na výuku slouží kopírky, notebooky pro každého učitele a PC připojené
k tiskárně. Každý počítač je připojen k internetu. Velkým kladem je internetové připojení, které je
k dispozici v každé třídě společně s audiovizuální technikou, v jedné kmenové třídě je instalovaná
interaktivní tabule.
Výsledky nejen sportovních úspěchů mohou žáci sledovat ve vitríně s poháry na chodbě v traktu
naší školy. Škola prezentuje svoji práci na svých internetových stránkách, k žákovským vystoupením a
shromáždění rodičů slouží prostory školní jídelny.

2. 3. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 6 učitelů a 4 asistenty pedagoga. Spojují se v něm mladí i zkušení
pedagogové, jejichž spolupráce je na velmi vysoké úrovni. Všichni učitelé, jsou plně kvalifikováni
v oboru speciální pedagogika. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně
patologických jevů a metodik ICT.
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Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost se dále vzdělávat v odborných seminářích a kurzech
zaměřených jednak na další vzdělávání pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti, ale především na
získávání nových odborných zkušeností, jež lze uplatnit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami.
Pověření pracovníci zařazení do požární hlídky jsou pravidelně školeni, a všichni učitelé jsou
proškoleni v BOZP a poskytování první pomoci.

2. 4. Charakteristika žáků
Do naší školy jsou zařazování žáci – děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, diagnostikovaným
poradenským pracovištěm, na základě žádosti a souhlasu zákonných zástupců dítěte.

2. 5. Ročníkové a celoškolní projekty
Mezi stěžejní dlouhodobé projekty patří prevence sociálně patologických jevů. Jejím garantem je
metodik prevence.
Dalším projektem je zavádění nových technologií do výuky. Garantem je metodik ICT. Nedílnou
součástí vzdělávacího programu jsou i projekty z oblasti EVVO. Tyto projekty jsou samostatnou součástí
a podrobně s nimi seznamuje příloha č. 3 tohoto ŠVP.
Školní projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Zařazované
formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (také krátkodobé i celoroční).
Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a
podporují spolupráci všech pedagogů a žáků i ostatních subjektů ve městě a okolí.
Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění
ve společnosti.

2. 6. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty
Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím
žákovských knížek, školního informačního systému Edookit, na třídních schůzkách, případně telefonicky
či osobně – dle přání zákonných zástupců. O činnosti školy jsou rodiče informováni prostřednictvím
učitelů a webových stránek školy.
Zákonní zástupci mohou školu navštívit takřka kdykoliv v době výuky nebo i mimo ni, po
vzájemné dohodě s vyučujícím, na třídních schůzkách nebo v konzultačních hodinách. Učitelé s nimi řeší
všechny problémy aktuálně a s individuálním přístupem. Tento přístup většina přijala a je s ním
spokojena. Pokud se vyskytují problémy, zákonní zástupci informují školu a nedochází tak k odsouvání
řešení problému nebo jeho prohloubení.
Někdy nevyhoví výzvě k jednání se školou, potom je situace řešena ve spolupráci s příslušným
OSPOD. K poskytování důležitých informací slouží nástěnka a internetové stránky školy.
Realizace dlouhodobých kulturních, sportovních nebo vzdělávacích pobytů pro žáky naráží na
problémy, respektive na nestabilní finanční situaci v rodině žáků. Proto se třídní kolektivy zaměřují na
krátkodobé akce jako je návštěva ZOO, muzea, galerie, hvězdárny, vycházky do přírody a návštěvy
aktuálně nabízených pořadů (divadlo, kino, koncert, prezentace zvířat apod.).
Žáci naší školy se rovněž zapojují do projektů „středoškoláků“, které organituje SŠ. Tyto akce se
setkávají s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Svými výrobky přispívají na jarmarky, výstavy a další
prezentaci školy.
Při škole byla také zřízena Školská rada. Tvoří ji devět členů – tři zástupci rodičů, tři zástupci
zřizovatele a tři pedagogové. Své zástupce v ní má i naše ZŠ.
Škola každoročně pořádá slavnostní zahájení školního roku, vánoční besídku. Těchto akcí se
zúčastňuje většina rodičů. Dále jsou to různé sportovní akce jako dětský den, turnaj ve fotbalu,
floorballu, sportovní den. Také se zúčastňujeme soutěží, které pořádá Sportmen, o.s. v rámci JmK.
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Žáci naší školy se také účastní akcí, které pořadají jiné organizace na Tišnovsku. Jedná se o
jarmarky, pořádané při různých příležitostech, výstavy, sportovní akce. Škola se prezentuje jako celek při
různých akcích v rámci celého JmK.
Škola spolupracuje s Policií ČR, na osvětové a preventivní péči o žáky (dopravní výchova a jiné) a
při řešení problémových situací z oblasti přestupkové a trestní. Dále spolupracujeme s poradenskými
centry pro drogové a jiné závislosti a se Spolkem psychologických služeb, který sídlí v Tišnově.
V poslední době se velmi osvědčila spolupráce s Inspiro Tišnov, PPP Brno, které žákům naší školy
připravuje výukové programy přímo na míru. Při řešení sociálních a výchovných problémů, týkajících se
našich žáků, škola spolupracuje s OSPOD příslušnému místa bydliště. Velmi těsně spolupracujeme
s poradenskými pracovišti v Brně.
Spolupráce s nejrůznějšími institucemi žákům ukazuje, že nejen škola vyžaduje dodržování
určitých norem, a tak se stává oporou pro pedagogy v jejich výchovném působení na žáky. Vzájemná
součinnost těchto organizací, školy i rodičů napomáhá dosáhnout cílů výchovně vzdělávacího procesu.
Život žáků v ZŠ není jen o učení, ale ve snaze se co nejvíce přiblížit reálnému životu se vším, co k němu
patří. Tedy činnosti sportovní, kulturní a společenské :
· výlety za poznáváním okolí
· dětský den
· návštěvy Podhoráckého muzea a Muzea města Tišnova v Müllerově domě
· návštěvy v Městské knihovně v Tišnově
· divadelní představení
· vánoční besídka pro rodiče
· přednášky se zdravotní a sexuální tématikou pro starší žáky
· informativní návštěvy v OU a SOU v rámci profesní přípravy
· školní výlety
· školy v přírodě
Existence školy v regionu Tišnovska je ojedinělá a nezastupitelná a je navštěvována žáky z mnoha
obcí celého regionu.
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Kapitola 3 Charakteristika ŠVP
Jsme státní základní škola, proto je naše nabídka vzdělávacího programu limitována podmínkou,
aby žáci odcházeli po 9 letech povinné školní docházky s kompetencemi a očekávanými výstupy
stanovenými Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (Praha, únor 2021),
schváleným MŠMT na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-40117/2021. Zároveň si však
uvědomujeme, že i přes největší úsilí se nám nikdy nepodaří, aby všichni žáci dosáhli stejné úrovně ve
všech oblastech. Jsme proto přesvědčeni, že při respektování cílů stanovených RVP bude pro žáky
nejprospěšnější nabídnout jim i jejich zákonným zástupcům takový vzdělávací program, který by v co
možná největší míře vycházel vstříc individuálnímu rozvoji osobnosti každého žáka. Každé dítě si přináší
do života dva druhy vloh – obecné, zvané inteligence, a speciální, zvané nadání (talent). Tyto dispozice by
měly být během školní docházky rozvinuty ve schopnosti – v prvém případě ve schopnost studovat, v
druhém oborově (zájmově) se rozvíjet, stát se odborníkem v určitém druhu lidské činnosti (manuální i
duševní). Je proto naší další prioritou rozpoznávat, sledovat a rozvíjet vlohy v kompetence (schopnosti,
vědomosti, dovednosti, postoje).

3. 1. Zaměření školy
Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, na
poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňujeme
rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí (přímo z
rodiny, z mateřské školy, ze speciální mateřské školy, při neúspěchu v běžných základních školách). V
prvním školním období se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci,
vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí a snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného
pokroku. Upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke
schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat.
Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní.
Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k
práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a
zájmů tak, aby se dobře integrovali ve společnosti. Pomocí prvků činnostního učení ukazujeme žákům jak
získané vědomosti uplatní v praktickém životě.
Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce
s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na základní uživatelské úrovni.
Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých může
žák zažít úspěch a radost z pochvaly.
Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí
přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a
návyků, které plně využijí v praktickém životě. Naším cílem je, aby si žáci vytvořili kladný vztah
k učení a dalšímu vzdělávání během celého jejich života.

3. 1. 1. Zaměření školního vzdělávacího programu
Vize školy: Připravovat žáky tak, aby se dokázali orientovat v životních situacích, poskytnout jim
dostatek informací a dovedností, aby se dovedli aktivně a plnohodnotně zařadit do života.
Moto: Škola jako vzdělávací, kulturní a sportovní centrum dětí a okolní komunity.
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Respektovat jedinečnost lidského jedince, formovat ho v osobnost, upevňovat jeho zdravé
sebevědomí, podněcovat všestranné aktivity, naučit ho toleranci, zodpovědnosti a rozvíjet jeho kladný
přístup k lidem a okolí.
V každé třídě se najdou jedinci, kteří jen velmi neradi přijímají pravidla společnosti a velmi těžko
tolerují jiný názor, nejsou ochotni se přizpůsobit. Chceme se na tuto problematiku zaměřit nejen ve
vzdělávacích oborech a v průřezových tématech, ale i ve volnočasových aktivitách. Bude prolínat celým
školním vzdělávacím programem
Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit
nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do
maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky
klíčovými kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními,
sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je
vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech.
Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech
školního vzdělávacího programu.
Chceme rozpracovat vzdělávání na škole tak, aby tvořilo jeden propojený celek, který vede
k naplnění cílů vzdělávání stanovených RVP pro základní vzdělávání.
Vytvářet pohodové školní prostředí
Příznivé prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Těmito
osobami jsou žáci a jejich rodiče, učitelé a vychovatelé, správní zaměstnanci školy. Jde nám o to, aby se
všechny zúčastněné osoby cítily na půdě školy dobře, aby měly pro svoji práci vytvořeny optimální
podmínky, aby se do školního prostředí rády vracely.
Chceme zachovat linii, kterou jsme si nastínili. Udržovat tradice, jež jsme vytvořili, některé jsme
pozměnili a přidali další akce. Dbáme na to, aby výzdobu školy tvořily práce (projekty) žáků. Budeme
pokračovat ve vystoupeních našich žáků na veřejnosti i v reprezentaci školy, obce i kraje. Škola má své
logo. Průběžně pracujeme na zkvalitnění a aktualizaci www stránek školy. Chceme, aby prostor školy
byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie
„Všechno, co je třeba, je vnést do školy a do učebny tolik světla,
kolik jenom dokážeme, poskytnout dětem tolik pomoci a vedení,
kolik potřebují a o kolik požádají, naslouchat s porozuměním, když
se jim chce mluvit, a potom uhnout z cesty. Můžeme jim důvěřovat,
že zbytek dojdou…“
(John Holt: Jak se děti učí)
Výše zmíněné motto jednoznačně naznačuje směřování pedagoga k naplňování klíčových
kompetencí žáků. Je nenápadným režisérem při kooperativní práci. Pedagog musí být dovedným
organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské
schopnosti (jinak řečeno – musí být kompetentní).
Ve výchovně vzdělávacím procesu škola využívá takové metody, které vedou k rozvoji osobnosti
žáka jako celku a současně respektují jeho individuální možnosti.
Při rozvoji klíčových kompetencí škola uplatňuje tyto postupy:
·

Ve výuce je kladen důraz na individuální přístup. V odůvodněných případech jsou žáci
vzděláváni dle PLPP, IVP na základě doporučení školského poradenského pracoviště.
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Při osvojování poznatků, vědomostí a dovedností je kladen důraz na procvičování, neustálé
opakování, stanovení splnitelných cílů, potlačování náročných a encyklopedických informací.
Probírané učivo je směřováno k praktickému uplatnění v každodenním životě.
Optimální rozvoj žáků je zajištěn spoluprací s rodiči a dalšími institucemi

Jednotlivé kompetence jsou naplňovány následovně:

Kompetence k učení
·
·
·
·
·
·
·
·
·

klademe důraz především na osvojení si základního výukového trivia (čtení, psaní, počítání)
rozvíjíme u žáků schopnost číst s porozuměním, orientovat se v textu, vyhledávat v něm podstatné
informace a reprodukovat jednoduchý text
formou her, zábavných úkolů, dramatizace, návštěvou knihovny, divadelních a filmových
představení a zajímavou doplňkovou četbou rozvíjíme slovní zásobu, pochopení významu slov,
zvládnutí gramaticky správné stavby věty
klademe důraz na čtení s porozuměním, orientaci v textu, vyhledání podstatných informací v textu
a jednoduchou reprodukci textu
důraz klademe na povzbuzení, prožití pocitu úspěchu a radosti z dobře vykonané práce
žáky vedeme k samostatnosti při plnění zadaných úkolů i k tvořivému samostatnému myšlení, k
vyjádření vlastního názoru a k sebehodnocení
ve výchovně zaměřených předmětech vedeme žáky k estetickému cítění v rámci bydlení, oblékání
a vzhledu návštěvami výstav, vhodnými knižními publikacemi, besedami a diskusemi
exkurzemi do provozů a besedami s pracovníky jiných zařízení a resortů vedeme k uvědomění si
návaznosti získaných vědomostí a dovedností na praktický život
seznamujeme žáky s počítačem a učíme základní dovednosti na něm

Kompetence k řešení problému
·
·
·
·
·

·
·
·

při řešení úkolu podněcujeme žáky k uvědomění si výchozího zadání, smyslu jeho vyřešení a
dalšího využití dosažených výsledků
při řešení problému je schopen požádat o radu
vedeme žáky k uvědomělému čtení textu a jeho porozumění, k využívání vlastních poznámek,
k schopnosti vyhledávat danou tematiku v učebnici, v časopisech a literatuře
adekvátním způsobem seznamujeme žáky s možností vyhledávat různé informace na internetu
orientaci při hledání informací vedoucích k řešení problémové situace posilujeme schopností
vyhledat příslušná informační centra a formulovat konkrétní dotazy (dopravní, místní, obchodní
apod.), nalézt příslušnou odbornou poradenskou službu (zdravotní, bezpečnostní, právní,
psychologickou apod.)
rozvíjíme základní znalost výrazů v cizích jazycích.
využíváme her a diskuzí o jejich řešení, přehrávání situací z pohledu různých sociálních rolí
učíme žáky chápat změny a konflikty jako přirozený jev, kdy daný problém nemusí mít jediné,
jednoduché a konečné řešení

Kompetence komunikativní
·

vytváříme podmínky pro rozvoj komunikace se spolužáky a dospělými ve škole i v podmínkách
mimo ni
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učíme využít získané komunikační dovednosti v reálném životě a sociální interakci
učíme porozumět různým typům textů v různých materiálech, pracovat s informační technologií
žáky vedeme k porozumění běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních
prostředků a k adekvátním reakcím na ně
podporujeme přátelské vztahy mezi žáky, učíme žáky naslouchat druhým lidem
rozvíjíme u žáků schopnost vytvořit vlastní názor, samostatně jej vyjádřit i obhájit
vedeme ke správné formulaci a vyjádření vlastních myšlenek, názorů a pocitů, vedeme žáky ke
kultivovanému písemnému a verbálnímu projevu
podporujeme a rozvíjíme mezitřídní komunikaci i komunikaci s ostatními školami v rámci
různých setkání - výtvarných, rukodělných či sportovních soutěží
pochvalou a povzbuzením učíme žáky všímat si kladných stránek svých a druhých lidí a rozvíjíme
schopnost oceňovat je
učíme žáky vnímat dospělé jako partnery s danou autoritou

Kompetence sociální a personální
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

posilujeme vytváření reálné představy o sobě samém
podporujeme schopnost tolerance a respektování názorů druhých při společné práci ve skupině a
respektování společně dohodnutých pravidel
rozvíjíme u žáků schopnost hledat a najít kompromis při řešení problémů bez pocitu vlastní újmy
motivujeme žáky k ohleduplnosti a úctě při jednání s ostatními žáky (např. v hodinách TV
posilujeme chování fair play)
usilujeme o vytváření příjemné atmosféry v kolektivu
rozvíjíme dovednost žáků poskytnout pomoc druhému v případě potřeby
vedeme žáky k efektivní spolupráci s ostatními
učíme žáky odmítavému postoji ke všemu co narušuje dobré vztahy
prezentací výrobků vytvořených žáky v PV a VV a nejrůznějšími vystoupeními posilujeme
sebevědomí žáků a uvědomění si hodnoty své práce
posilujeme pocit odpovědnosti za práci svoji i ostatních v kolektivu
snažíme se žáky vést k vytváření správného hodnotového systému a vztahu ke svěřeným
hodnotám a k veřejnému majetku
zaměřujeme se na vytváření humánních vztahů v rodině a mezi lidmi

Kompetence občanské
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

seznamujeme žáky se základními občanskými právy a povinnostmi, posilujeme jejich schopnost
zapojit se do obrany práv svých i druhých a schopnost přijmout osobní odpovědnost
vedeme žáky k tomu, aby dodržovali pravidla správného chování a respektu v třídním kolektivu
respektujeme individuální rozdíly žáků (etnické, kulturní, zdravotní) při různých sportovních a
kulturních akcích školy a vedeme žáky k tomu, aby se vždy chovali zodpovědně
učíme žáky správně pečovat o zdraví své i druhých
prostřednictvím dotace hodin pracovního vyučování vedeme žáky k zodpovědnému postoji
k práci i ke vztahu k budoucímu povolání
zapojujeme žáky do školní výzdoby (chodby, třídy), čímž děti učíme vážit si věcí kolem sebe,
udržovat čisté a estetické prostředí, naučené aplikovat doma
účastí na cvičném poplachu žáky připravujeme, jak se chovat v mimořádných situacích
v rámci dopravní výchovy u žáků rozvíjíme znalosti pravidel silničního provozu
při cestování v dopravních prostředcích na školní akce žáky učíme pravidlům slušného chování a
ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům
pro žáky vyšších ročníků zajišťujeme návštěvy různých úřadů, aby získali poznatky o jejich
zaměření a naučili se komunikovat s jejich zaměstnanci
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Kompetence pracovní
· vedeme žáky k samostatné cílevědomé práci se schopností dokončení úkolu
· při výuce využíváme práci ve dvojicích, motivujeme žáky k účinné spolupráci ve skupině a
apelujeme na vzájemnou pomoc a dodržování pravidel týmové práce
· využitím různých pracovních rolí a jejich výměnou podněcujeme žáky, aby oceňovali a vážili si
pracovních zkušeností druhých lidí a jimi vytvořených hodnot
· vedeme k utváření příjemné pracovní atmosféry
· při pracovním vyučování dbáme na hygienu a bezpečnost práce a osvojení si základních
pracovních návyků
· vedeme žáky k propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí
· vedeme žáky k vzájemnému respektování různých pracovních postupů, různého pracovního tempa
a učíme je čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, co dělají a jak pracují
· rozvíjíme schopnost vnímat a vstřebávat všechny nově získané pracovní dovednosti a návyky
k vytvoření pozitivního vztahu k dalšímu vzdělávání a uplatnění ve společnosti
· výuka je doplněna praktickými exkurzemi (do nejrůznějších provozů a odborných učilišť) ve
spolupráci s výchovným poradcem

Kompetence digitální
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

vedeme žáky k vyhledávání informací, využívání aplikací při vhodných činnostech
vedeme žáky k ověřování informací, jejich kritickému posuzování
žák je schopen sdílet digitální data, digitální obsah a spravovat digitální data
využívá digitální zařízení, aplikace, služby v rozumné míře, tak aby předešel vzniku případné
závislosti
vhodně využívá techniku při řešení problémů
využívá digitální technologie k zefektivnění učení a své práce
žák se seznamuje s novými technologiemi, učí se je používat a využívá jejich služby
respektuje digitalní data a technologie ve smyslu autorského zákona, nezneužívá data
chápe pojem soukromí ve smyslu on-line sdílených informací, je schopen rozlišit informace
vhodné ke sdílení
jedná eticky ve svých projevech v on-line světě
chová se zodpovědně, dodržuje zásady ochrany dat a sdílených dat
využívá prostředky on-line komunikace
využívá znalosti získané při vzdělávání ve svém soukromém životě
zná rizika on-line prostředí, sociálních sítí, umí jim předcházet

3. 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Naše základní škola je školou, zaměřenou na výuku žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
( dle §16 odst. 9 Školského zákona 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 82/2015 Sb.).
Současná legislativa poskytuje těmto žákům prostor pro úspěšné plnění povinné školní docházky
v základní škole na základě rovného přístupu ke vzdělávání. Žákům s přiznanými podpůrnými
opatřeními k úspěšnému zvládnutí povinné školní docházky přiznává vyhláška č. 27/2016Sb. poskytování
podpůrných opatření (PO), která jsou poskytována na základě doporučení školského poradenského
zařízení bezplatně.
Podpůrná opatření
Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů.
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Podpůrná opatření prvního stupně poskytuje škola i bez doporučení školského poradenského
pracoviště a to na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podkladem pro vypracování PLPP je náš
Školní vzdělávací program „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“. PLPP vypracování třídní
učitel, spolupracuje na něm s dalšími vyučujícími daného žáka, tak, aby PLPP splňoval účel a sloužil ku
prospěchu žáka a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je
seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů
podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů
nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO. PLPP má písemnou podobu a při jeho vypracování
bude použit vzor uvedený ve vyhlášce č. 27/2016.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně poskytuje škola jen na základě doporučení školského
poradenského pracoviště.V odůvodněných případech, na základě doporučení ŠPP, probíhá výuka dle
Individuálního vzdělávacího plánu (IVP). IVP je vypracován na základě doporučení školského
poradenského pracoviště a na základě žádosti zákonných zástupců. IVP je povolován na základě
rozhodnutí ředitele školy, který za jeho vypracování zodpovídá. IVP vypracovává třídní učitel,
spolupracují na něm všichni vyučující daného žáka. S IVP je seznámen žák, jeho zákonní zástupci,
školské poradenské pracoviště, které IVP doporučilo, ředitel školy, výchovný poradce. Žák i zákonní
zástupci mají právo nahlížet do IVP. IVP se vypracovává v písemné podobě, vyhodnocuje se na konci
pololetí, je možné ho průběžně upravovat. Jedná se o živý dokument.
IVP může na základě doporučení školského poradenského pracoviště obsahovat následující:
Ø
·
·
·
·

v oblasti metod výuky:
respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkol

Ø
·
·
·
·
·
·

v oblasti organizace výuky:
střídání forem a činností během výuky
u mladších žáků využívání skupinové výuky
postupný přechod k systému kooperativní výuky
v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
zařazení předmětů speciálně pedagogické péče
náhrada předmětů (jen s doporušením školského poradenského pracoviště)

U žáků s přiznanými PO od třetího stupně (týká se žáků s mentálním postižením) je možné v IVP
upravit očekávané výstupy stanovené naším ŠVP, popřípadě upravit vzdělávací obsah, tak aby byly
v rovnováze skutečné možnosti daného žáka se vzdělávacími požadavky, které by měly směřovat
k dosažení jeho osobního maxima. Pro tyto případy náš ŠVP obsahuje minimální doporučené výstupy,
které slouží k tvorbě IVP.
Zajišťujeme speciální pedagogickou péči a výuku pedagogy s psychopedickou či jinou potřebnou
speciálně pedagogickou odborností přímo v jednotlivých hodinách. Spolupracujeme se školskými
poradenskými zařízeními v rámci zařazování dětí do naší školy, při konzultacích problémových situací u
žáků, doporučováním výuky na podkladě individuálního vzdělávacího plánu, využíváním činnosti
asistentů pedagogů, speciálních postupů či pomůcek a podobně. Naši pedagogové rovněž velmi úzce
spolupracují s pediatry, případně odbornými lékaři - odborností neurologie, psychiatrie atd..
Pro vzdělávání žáků, kterým svými nároky nevyhovuje ZŠ, je v našem zařízení zřízena Základní
škola speciální. Péči žákům věnuje tým speciálních pedagogů naší školy ve spolupráci s dalšími
zařízeními a odborníky, které vyžaduje daný typ postižení nebo kombinace postižení. Tito žáci jsou
vzděláváni podle ŠVP „Společně to půjde lépe - Učení na míru“, který si pedagogové mohou upravit
s přihlédnutím na jejich individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti. ŠVP vychází z RVP pro
základní školu speciální – 1 díl. Pro školní rok 2021 – 2022 jsme připravili nový ŠVP „Společně to půjde
lépe – Učíme se pro život“, který vychází z RVP ZŠ spec. – 2. díl. Tento vzdělávací program je určen
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žákům, je jim upraven „ušit“ přímo pro daného žáka a připravuje žáka na život s co největší mírou
samostatnosti.
Kombinace smyslových vad – zraku a sluchu s mentálním postižením v našem zařízení je možné
pouze při lehčím smyslovém postižení. Žáci s takovým to postižením, již naší školou byli vzděláváni. Pro
žáky s těžší formou postižení je třeba připravit podmínky pro vzdělávání – vhodné pomůcky, učebnice,..
V naší škole je dosti vysoké procento žáků s poruchami chování. Spolupracujeme úzce s SPC,
školní psycholožkou, metodikem prevence, výchovným poradcem a dalšími odbornými spolupracovníky.
Problematika žáků se sociálním znevýhodněním je nám velmi blízká, v minulosti naše škola
fungovala společně s dětským domovem. V dnešní době jsou žáky naší školy, klienti Dětského domova
v Tišnově. U žáků naší školy je cílem s maximálním úsilím rozvíjet jejich osobnost, sebehodnocení,
sebedůvěru, reálné posouzení svých schopností a možností. Jsou zapojováni do všech aktivit, jak
sportovních tak kulturních. O úspěšnosti jejich zapojení do společnosti nerozhoduje pouze úroveň jejich
rozumových schopností a možností a kvalita jejich vědomostí, ale také jejich vztah k ostatním lidem,
jejich schopnost komunikovat s postiženými vrstevníky a spolužáky, tak s ostatní veřejností a
v neposlední řadě i jejich osobnostní vlastnosti a povahové rysy.
Jejich psychické zvláštnosti, jako je emocionalita, velká citová vnímavost, citlivá reakce na
chování jiných lidí je využívána v jejich prospěch. Škola vede žáky ke společenskému chování tak, aby
soužití s nimi nekladlo nadměrné nároky na jejich okolí, k příjemnému vystupování, aby nepostiženým
lidem nebylo obtížné s nimi komunikovat. A také k dobrému a přátelskému vztahu k ostatním
spoluobčanům a k potřebě být svému okolí užitečný.

3. 4. Poradenství – poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a
další pedagogičtí pracovníci.

3. 4. 1. Zaměření poradenských služeb
·
·
·
·
·
·
·
·

Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve
výchově a vzdělávání,
poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení,
prevence neúspěchu,
poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve
spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
kariérové poradenství, volba školy,
poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při
pedagogické práci s žáky,
poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími
odbornými institucemi.

Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče v danou dobu a také podle individuální
potřeby žáků a rodičů

3. 4. 2. Kariérové poradenství
Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci
s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci podávání přihlášek k dalšímu vzdělávání,
vydávání zápisových lístků.Ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem
k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými
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zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání,
k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce.

3. 4. 3. Prevence sociálně patologických jevů
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“
pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a
vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky
jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat.
Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů
městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola
monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný
poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje
s dalšími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jevů, využívá vybrané programy.
Jak naplňujeme minimální preventivní program
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, vytváření
optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje
schopností a osobnosti žáků. Všechny negativní jevy jsou ihned řešeny výchovným poradcem a
metodikem prevence v součinnosti s kurátorem pro mládež či dalšími kompetentními institucemi a
orgány.
Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána především těmito body:
1) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu
2) Zaměřit se na problémové a sociálně handicapované děti
3) Během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků
4) Spolupracovat s rodiči
5) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů
6) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů
(přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro žáky I. i II.
stupně na téma kriminality, drog, dopravní výchovy

3. 4. 4. Psychologická péče
Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho
o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá
s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace).
Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory
rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a
dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování,
v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících
psychologickou a sociální péči.
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3. 5. Průřezová témata
Představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního
vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a propojují je.
Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání.
Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné
vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah
formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.
V základním vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata :
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova demokratického občana
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Mediální výchova
Realizace průřezových témat se děje v zásadě dvěma způsoby :
A) Na úrovni školy, tvoří nedílnou součást koncepce školy
B) V podobě projektů, samostatných kurzů, seminářů apod., které jsou realizovány přímo ve
výuce nebo jako samostatné akce.
O splnění průřezového tématu jako celku nebo jeho části provede daný vyučující záznam do třídní knihy.
Strategie při realizaci průřezových témat
· řešení daných situací
· simulace reálného života
· zpracovávání a řešení problémů
· ověřování hypotéz a modelové situace
· argumentace
· dialog
· diskuse na téma
· prezentace
· dotazníková řešení
· projekty
· práce s chybou - detekce, identifikace a korekce
· referáty
· příprava a dramatizace situací
Pozn. Protože naše škola vzdělává žáky dvou typů základních škol – praktické i speciální, přičemž
převažují žáci Základní školy praktické a žáci Základní školy speciální tvoří oddělení v třídách, účastní se
akcí směřujících k naplnění průřezových témat společně se svými spolužáky. A to v míře, kterou jim
dovoluje jejich aktuální stav. Průřezová témata jsou proto přejata se ŠVP „Učení pro život“. Jejich náplň
je v kompetenci daného třídního učitele, který také zodpovídá za splnění nejméně tří průřezových témat,
tak jak udává RVP – ZŠS.
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3. 5. 1. Osobnostní a sociální výchova
Cílem OSV je rozvíjet u žáků praktické životní dovednosti vztahující se k němu samému
(organizace vlastního života, myšlení, pocitů, chování ) a k druhým lidem ( komunikace, spolupráce,
mezilidské vztahy vůbec ). Je to praktické osvojování si zásad morálky v běžném životě. Smyslem je
hledat cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě i jiným.
I. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø vést žáky k porozumění sebe sama a druhých (ohledy na rozdíly v barvě pleti, konstituce,
postižení atd)
Ø napomáhat v zvládání vlastního chování – poznávat slušné x neslušné, správné x nesprávné, určit
patřičnou normu v chování vzhledem k dané situaci, asertivní chování
Ø přispívat k utváření dobrých mezilidských vztahů v kolektivu i mimo něj ( osobní příklad, četba,
literatura, film, rozhovor)
Ø rozvíjení základní dovednosti dobré a funkční komunikace (úprava slovníku i slovní zásoby)
Ø umožnit získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací v běžném životě
Ø základy psychohygieny
Oblast postojů a hodnot
Ø pomáhat utváření pozitivního postoje k sobě i druhým
Ø vést k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
Ø vést k akceptování různých typů lidí, názorů a postojů
Ø napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování

Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
A) osobnostní rozvoj
· Rozvoj osobnosti a poznání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, zapamatování
· Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty), co o sobě
vím a co ne, moje učení, moje vztahy k druhým
· Seberegulace a seberealizace – cvičení sebeovládání, regulace prožívání určité situace, organizace
volného času
· Psychohygiena – pozitivní postoj k životu, k sobě samému, předcházení stresu, organizace času,
hledání pomoci při potížích
· Kreativita – rozvoj nápadů, originality, tvořivosti, citlivosti, schopnost věci vidět jinak
B) Sociální rozvoj
· Poznávací schopnosti – poznávání ve skupině, třídě
· Mezilidské vztahy
· Komunikace – řeč těla, zvuků, verbální, neverbální. Upozorňovat na agresivní komunikaci při
agresi a komunikaci
· Spolupráce a soutěživost
C) Morální rozvoj
· Řešení problému a rozhodovací dovednosti – problémy v mezilidských vztazích, zvládání
problémů s učením
· Hodnoty, postoje a praktická etika – odpovědnost, spolehlivost, respektován
II. stupeň
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V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø Vést žáky k porozumění sebe sama a druhých(ohledy na rozdíly v barvě pleti, konstituce,
postižení,…)
Ø Napomáhat ve zvládání vlastního chování, rozeznat slušné x neslušné, správné x nesprávné, určit
patřičnou normu v chování vzhledem k dané situaci, asertivní chování (odmítání bez pocitu viny,
umět vyjádřit nesouhlas, uvědomit si právo na vlastní názor, právo na změnu názoru, umění se
bránit,…)
Ø Přispívat k utváření dobrých mezilidských vztahů v kolektivu i mimo něj (vlastní příklad,
literatura, film, rozhovor,…)
Ø Rozvíjení základní dovednosti dobré a funkční komunikace (úprava slovníku a slovní zásoby,
zdvořilé odmítnutí, odmítnutí s vysvětlením, nabídnutí lepší možnosti, převedení řeči jinam,
odmítnutí s odložením )
Ø Umožnit získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací v běžném životě
Ø Základy psychohygieny(aktivní pohyb, účelově zaměřené pohybové činnosti, relaxace,
uvědomování si břišního dechu, cvičení představivosti, důkladné uvolnění
Oblast postojů a hodnot
Ø Pomáhat utváření pozitivního postoje k sobě i druhým,
Ø Vést k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
Ø Vést k akceptování různých typů lidí, názorů a postojů
Ø Napomáhat primární prevenci rizikového chování – vytvoření základních vývojových potřeb (
potřeba místa, bezpečí, péče, podpory, limitu)
Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
A) Osobnostní rozvoj
§ Rozvoj osobnosti a poznání (můj osobní erb – nejdůležitější událost v mém životě, nejšťastnější
zážitek za poslední rok, největší úspěch za poslední rok, v čem vynikám )
§ Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo ( systém lidského těla, co se dostává do mého těla nosem,
ústy a kůží )
§ Seberegulace a seberealizace – cvičení sebeovládání, regulace prožívání určité situace, organizace
volného času
§ Psychohygiena – pozitivní postoj k životu, k sobě samému, předcházení stresu, organizace času,
hledání pomoci
§ Kreativita – rozvoj nápadů, originality, tvořivosti, citlivosti, schopnost věci vidět jinak
B) Sociální rozvoj
§ Poznávací schopnosti – poznávání ve skupině, ve třídě
§ Mezilidské vztahy – cítit se šťastný, jak udělat lidi šťastnými, proč bývají lidé nešťastní, moje
pocity, umět říkat ne, získávání a ztráta přátel, proč předstíráme
§ Komunikace – řeč těla, zvuků, verbální, neverbální (mimika, gesta, hlas, postoj a držení těla,
vzdálenost, dotyk, chůze a změny polohy, oční kontakt,…)
§ Spolupráce a soutěživost – rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, dovednost
odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení,…)
C) Morální rozvoj
§ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – problémy v mezilidských vztazích, zvládání
problémů s učením
§ Hodnoty, postoje a praktická etika – odpovědnost, spolehlivost, respektování
§ Formulování pravidel lidského života
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3. 5. 2. Výchova demokratického občana
Východiska pro řízení a práci ve škole
· Škola by měla být dílnou demokracie.
· Demokracii bychom neměli jen mluvit, ale měli bychom především demokraticky konat.
· Škola je společenství lidí a každé společenství se musí řídit jistými pravidly. V podstatě škola
funguje jako malý stát. Pravidla školy jsou pro děti mnohem bližší a aktuálnější než pravidla (
zákony ) „velkého státu“.
· O čem se jenom mluví, nemusí zanechat velkých stop. Co si vyzkouším, co prožiji, to mě
může trvale ovlivnit.
· Škola má být otevřená a přátelská.
· Ve škole bychom měli být všichni ( žáci i pedagogičtí pracovníci ) spolupracovníky.
· Dobré vztahy a důvěra jsou základem prevence sociálně patologických jevů.Zlepšují i studijní
výsledky.
· Dobré školní klima potřebuje konkrétní nástroje na jeho vytváření.
· Děti musí dostat příležitost se o něco, o někoho starat. Musí dostat i prostor k názorovému
střetávání se při řešení problémů.
· Škola má být hrou. Pro děti je ale hra vážnou prací.
Toto pomáhá naplňovat na úrovni školy všechny tematické okruhy průřezového tématu VDO
· Občanská společnost a škola
· Občan, občanská společnost a stát
· Formy participace občanů v politickém životě
· Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování.
Z Úmluvy o právech dítěte přijaté Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 : „Kázeň ve škole musí být
zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti
dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.“
I. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø vede k aktivnímu postoji k obhajování a dodržování lidských práv a svobod
Ø vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
Ø rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti
Ø prohlubuje schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
Ø vede k uvažování o problémech ke kritickému myšlení
Oblast postojů a hodnot
Ø vychovává k úctě k zákonu
Ø rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
Ø učí sebeúctě a sebedůvěře
Ø přispívá k vytváření hodnot – svoboda, solidarita, tolerance, zodpovědnost, spravedlnost
Ø motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat
Ø vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
Ø vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
§ Občanská společnost a škola – demokratická atmosféra a vztahy ve škole, uplatňování
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demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy, spolupráce školy se správními
institucemi v obci
Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti ( práva a povinnosti),
Listina základních práv a svobod, úloha občana v demokratické společnosti, základní principy a
hodnoty demokratického politického systému ( právo a spravedlnost), principy soužití s minoritami.
Formy participace občanů v politickém životě – obec jako základní jednotka samosprávy státu,
společenské organizace a hnutí, volební systémy, demokratické volby.

II. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø Vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
Ø Vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
Ø Umožňuje participovat na rozhodnutí celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a
s vědomím jejich důsledků
Ø Rozvíjí a podporuje komunikativní schopnosti a dovednosti
Ø Prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
Ø Vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
Oblast postojů a hodnot
Ø Vychovává k úctě k zákonu
Ø Rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
Ø Učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti, angažovanosti
Ø Přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
Ø Rozvíjí a podporuje schopnost zaujmout a vyjádřit vlastní názor, obhájit, popř.přehodnotit
Ø Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším
Ø Umožňuje posuzovat společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu
Ø Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
Ø Vede k asertivnímu jednání a schopnosti kompromisu
Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
· Občanská společnost a škola –škola jako model otevřeného partnerství a demokratického
společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, způsoby uplatňování
demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy, spolupráce školy a správních orgánů
a institucí v obci
· Občan, občanská společnost a stát –občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti,
schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být
zainteresovaný na zájmu celku), Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana, úloha
občana v demokratické společnosti, základní principy a hodnoty demokratického politického systému
(právo, spravedlnost),principy soužití s minoritami Vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná
komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
· Formy participace občanů v politickém životě –volební systémy, demokratické volby a politika
(parlamentní, krajské a komunální volby ), obec jako základní jednotka samosprávy státu, společenské
organizace a hnutí
· Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování-demokracie jako protiváha diktatury a
anarchie, principy demokracie, základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma,
zákon, právo, morálka ), význam Ústavy jako základního zákona země, demokratické způsoby řešení
konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
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3. 5. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve
vzdělávání evropskou dimenzi. Tu je třeba chápat jako princip prostupující celým základním
vzděláváním, který podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou součástí evropské
dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a
tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při
rozhodování o svém budoucím osobním životě.
Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům
širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s
možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje
uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a
jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka,
uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a
tvořivostí.
Okruhy:
· Evropa a svět nás zajímá
· Objevujeme Evropu a svět
· Jsme Evropané
I. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø rozvíjí a integruje multikulturní výchovu do běžného života
Ø rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí
Ø vede k pochopení významu Evropské unie
Ø vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů
Oblast postojů a hodnot
Ø pomáhat překonávat stereotypy a předsudky
Ø kultivuje postoje k Evropě jako k širší vlasti
Ø utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
Ø podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám
Ø upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro odpovědnost

Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
§ Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v
Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
§ Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět, státní a
evropské symboly, život Evropanů a styl života v Evropských rodinách
§ Jsme Evropané – EU, Co Evropu spojuje a rozděluje, mezinárodní organizace

II. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø rozvíjí a integruje multikulturní výchovu do běžného života
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prohlubuje porozumění vlivu rozdílů na vznik a řešení globálních problémů
prohlubuje vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních organizací a
jejich vlivu na řešení lokálních a globálních problémů
rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné
znaky a odlišnosti
prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislosti evropských kořenů a podstaty evropského
integračního procesu
rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí
vede k pochopení významu Evropské unie
vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů
rozvíjí schopnost racionálně uvažovat srovnávat a hledat společné evropské perspektivy

Oblast postojů a hodnot
Ø pomáhat překonávat stereotypy a předsudky
Ø obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o
možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi
Ø kultivuje postoje k Evropě jako k širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života
Ø utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
Ø podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám
Ø upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro odpovědnost

Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
§ Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, místa,
události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu, naši sousedé v Evropě, život
dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
§

Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět, mezinárodní
setkávání, státní a evropské symboly, Den Evropy, život Evropanů a styl života v Evropských
rodinách, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů

§

Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie,
Evropská integrace , instituce EU, Co Evropu spojuje a rozděluje, mezinárodní organizace a jejich
přispění k řešení problémů dětí a mládeže

3. 5. 4. Multikulturní výchova
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s
rozmanitostí různých kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak budou moci žáci
lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, tradice a hodnoty.
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění
odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování
neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a
současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky
ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro
vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.
Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a
žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí,
v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima,
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kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci
majority budou poznávat kulturu svých spolužáků - příslušníků minorit. Takové klima přispěje ke
vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči
„nepoznanému“.
I. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø poskytuje žáků znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v ČR a EU
Ø rozvíjet dovednost orientovat se v pluralitní společnosti
Ø učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat
práva svá i druhých
Ø učí přijmout druhého jako jedince se stejnými plány
Ø rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti
Ø učí žáky uvědomovat si dopady svých verbálních i neverbálních projevů, učí je nést zodpovědnost
za svůj projev
Oblast postojů a hodnot
Ø učí pomáhat vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám
Ø napomáhá uvědomovat si vlastní identitu
Ø stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků
Ø pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové ( náboženské i jiné) intolerance s principy života v
demokratické společnosti
Ø vede k angažovanosti potírání intolerance, diskriminace a rasismu

Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
§ Kulturní rozdíly – člověk jako součást etnika, poznávání vlastního kulturního zakotvení,
respektování zvláštnosti jednotlivých etnik
§ Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně, podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy,
bourat předsudky a vžité stereotypy, důležitost integrace jedince v rodinných vrstevnických a
profesních vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů
pro harmonický rozvoj osobnosti
§ Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur, postavení národnostních menšin,
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v ČR a EU ( různé způsoby
života, myšlení, vnímání)
§ Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost, naslouchání druhým, význam využití cizího jazyka
§ Princip sociálního smíru a solidarity – přispění k odstranění diskriminace a předsudků vůči
etnickým skupinám, nekonfliktní život v multikulturní společnosti

II. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø Poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a
evropské společnosti
Ø Rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů
k obohacení sebe i druhých
Ø Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá
práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých
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Učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a
všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských,
sociálních skupin a pracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin
Rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie
Učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a učí připravenosti
nést odpovědnost za své jednání
Poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita,
diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.

Oblast postojů a hodnot
Ø Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným
sociokulturním skupinám
Ø Napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí
Ø Stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako
příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktů
Ø Pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové ( náboženské či jiné) intolerance s principy života
v demokratické společnosti
Ø Vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
Ø Učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahů společnosti
k minoritním skupinám
Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
Kulturní rozdíly - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, člověk jako součást etnika,
poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik ( zejména cizinců nebo
příslušníků etnik žijících v místě školy), základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě
Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a
rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo
generační příslušnost, vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty
vyplývající z jejich rozdílnosti), předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace),
důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, uplatňování principů
slušného chování (základní morální normy), význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti, tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení
žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná
rovnost, postavení národnostních menšin, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách
žijících v ČR a v evropské společnosti, různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa, projevy
rasové nesnášenlivosti- jejich rozpoznávání a důvody vzniku
Multikulturalita - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti,
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost,
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj
k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotní vzdělávání
Princip sociálního smíru a solidarity - odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace
a předsudků vůči etnickým skupinám, nekonfliktní život v multikulturní společnost, aktivní spolupodílení
dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin, otázka lidských
práv, základní dokumenty
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3. 5. 5. Environmentální výchova
Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního
pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše - od nejbližšího okolí po
biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická.
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a
životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti
a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a
uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání
aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských,
hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a
globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k
aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace
životní styl a hodnotovou orientaci žáků.
NENIČITEL PŘÍRODY je obyčejný člověk, který je řádným občanem dodržujícím zákony a který
současně ví, jak se v přírodě pohybovat a objevovat její krásno či zajímavosti.
V současné době se problematikou EVVO zabývá met. pokyn MŠMT ČR č. j. 16745/2008 – 22,
podle kterého je vypracován koncept pro EVVO, který je přílohou (Příloha č. 3) tohoto školního
vzdělávacího programu.
I. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø vede k uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování
Ø přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k přírodě
Ø poskytuje znalosti a dovednosti, pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana
vůči prostředí
Ø ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí
Ø napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí
Ø učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
Ø učí komunikovat o problémech životního prostředí
Oblast postojů a hodnot
Ø přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
Ø vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně
Ø podněcuje aktivitu a tvořivost, toleranci, ohleduplnost k prostředí
Ø přispívá k utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí
Ø vede k angažovanosti v řešení problémů
Ø vede k vnímání a citlivému přístupu k přírodě a k přírodnímu a kulturnímu dědictví

Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
§
§
§

Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo – město, vesnice, kulturní krajina
Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů
Lidské aktivity a problémy životního prostředí – doprava a životní prostředí, průmysl a životní
prostředí, odpady, ochrana přírody a kulturních památek. Některé programy zaměřené k růstu
ekologického vědomí veřejnosti – Den Země, Den bez aut.
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Vztah člověka k prostředí – naše obec, životní prostředí v obci, prostředí a zdraví

II. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø vede k uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování
Ø rozvíjí porozumění vztahů člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
Ø přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k přírodě
Ø umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve
vztazích k prostředí
Ø poskytuje znalosti a dovednosti, pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana
vůči prostředí
Ø ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí
Ø napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí
Ø seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti
Ø učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
Ø učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, obhajovat a zdůvodňovat své
názory a stanoviska

Oblast postojů a hodnot
Ø přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
Ø vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně
Ø vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje lidské společnosti
Ø podněcuje aktivitu a tvořivost, toleranci, ohleduplnost k prostředí
Ø přispívá k utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí
Ø vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
Ø vede k vnímání a citlivému přístupu k přírodě a k přírodnímu a kulturnímu dědictví

Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
§ Ekosystémy – les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa, pole, změny okolní
krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření, vodní zdroje, vodní hospodářství, moře, druhová
odlišnost, význam, mořské řasy a kyslík, tropický deštný les, jeho ohrožení, globální význam, lidské
sídlo – město, vesnice, kulturní krajina
§

Základní podmínky života – voda, význam pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda,
ovzduší, význam pro život na Zemi, čistota ovzduší, klimatické změny, půda, zdroj výživy, ohrožení
půdy, rekultivace, nové funkce zemědělství v krajině, ochrana biologických druhů, ekosystémy,
energie, vliv energetických zdrojů, využívání energie, způsoby šetření, přírodní zdroje, jejich
vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, využívání přírodních zdrojů v okolí

§

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, ekologické
zemědělství, doprava a životní prostředí, druhy dopravy, ekologická zátěž, průmysl a životní
prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti, odpady, principy a způsoby hospodaření
s odpady, druhotné suroviny, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, vliv lidských
aktivit. Některé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti – Den Země, Den bez
aut.

§

Vztah člověka k prostředí – naše obec, životní prostředí v obci, prostředí a zdraví, náš životní styl,
lokální ekologický problém a jeho řešení, rozmanitost vlivu životního prostředí a jeho dopad na
zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví, rozdílné podmínky života na Zemi, rozdílný
32

§

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“
společenský vývoj, nárůst globalizace, příklady udržitelnosti harmonického vývoje života na Zemi
.
V rámci environmentální výchovy bude podle možností a schopností žáků na druhém stupni
uskutečněna každoročně jedna z následujících akcí:
Exkurze ve firmě SITA Tišnov /sběrný dvůr, problematika třídění odpadu, skládkování/
Návštěva střediska Chaloupky /výběr vhodného terénního programu z aktuální nabídky/
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání /vhodný výukový program/
Příroda Tišnovska /seriál tišnovské televize – shlédnutí DVD a porovnání s realitou/

3. 5. 6. Mediální výchova
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí základní poznatky a dovednosti
týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj
zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Uplatnění jednotlivce ve společnosti
vyžaduje schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což
se stále více rovná schopnostem zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - zatím
především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále větší míře však i z „nových“ médií, která se stávají
součástí veřejné komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). Média se stávají důležitým
socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a
na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý charakter,
vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými záměry.
Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit,
manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba,
hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak
osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich
historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé
zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená
sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s
jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média
jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění
volného času.
I. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø vytváří představu o roli médií v každodenním životě
Ø rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování
Ø učí využívat potenciál médií jako zdroj informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času
Oblast postojů a hodnot
Ø vede k uvědomování si hodnot vlastního života, zvláště volného času a odpovědnosti za jeho
plnění
Ø rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti
Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
Receptivní činnosti:
§ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – reklama, hledání rozdílů mezi informací, zábavou a
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reklamou. Objasňování jejich cílů. Podstata mediálního sdělení.
§ Interpretace mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou.
Podporovat a dbát, klást důraz na kvalitní výběr, zpracování a vyhodnocení zábavy.
Produktivní činnosti:
§

Tvorba mediálního sdělení – výběr vhodných výrazových prostředků a jejich kombinace pro
tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení, tvorba vlastního mediálního sdělení

II. stupeň
V této oblasti budeme rozvíjet následující:
Oblast vědomostí, dovedností a schopností:
Ø
Ø
Ø
Ø

vytvářet představu o roli médií v každodenním životě
rozvíjet komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování
učit využívat potenciál medií jako zdroj informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času
mediální gramotnost – schopnost kriticky vnímat informace, které nás oslovují v masových
mediích
Ø umět hlouběji zkoumat mediální informace
Oblast postojů a hodnot
Ø vést uvědomování si hodnost vlastního života, volného času a odpovědnosti za jeho naplnění
Ø rozvíjet citlivost proti předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti
Ø zkoumat mediální svět a hledat odpovědi na otázky – pro koho jsou zprávy určeny, kdo a proč se
chce spojit s posluchači, z čí perspektivy jsou informace předávány, jaké strategie usilují o získání
mé pozornosti, jak mění média názory veřejnosti,…
Tato oblast bude plněna následujícími způsoby:
Receptivní činnosti:
§

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – reklama, hledání rozdílu mezi zábavou, reklamou a
informací
objasňování jejich cílů
§ interpretace mediálních sdělení a reality – rozdíl mezi reklamou a zprávou
§ formování představ o světě
- rozlišit hranici mezi realitou a fantazií
- mediální produkt je iluze vytvořená lidmi ( předkládá pouze představu o dané
informaci)
- zprávy nejsou věrným odrazem skutečných událostí
§

fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní život, společnost, postoje,
chování, kulturu a politickou situaci, …

Divadelní představení
Film
Media
Tisk

– loutkové, hrané
– animovaný, loutkový, hraný, 3D
– tisk, televize, rozhlas
–noviny, časopisy
– rozdíl mezi bulvárním a běžným tiskem
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– specifikace časopisů – vědecké, zábavné, zájmové, populárně naučné
– tvorba vlastního i školního časopisu, novin
– smysluplné naplnění volného času, výběr vhodných pořadů
Televize a film
Upozornění : životní realita je jiná než film
– reklamní plakáty, reklamní spoty v TV, počítač, časopisy …
Reklama
Ovlivňování postojů dětí reklamou – vše nekupovat, rozhoduje kvalita
– galerie, muzea, veřejně správní zařízení….
Výstavy a exkurze
Kultura vyjadřování a vystupování na veřejnosti, základy slušného chování, morální kodex…
Dramatizace pohádek, příběhů, písní a básní : vánoční besídka, Den matek, Den učitelů, státní svátky a
výročí, významné osobnosti současné i minulé, různá jiná vystoupení…
Podporovat a dbát, klást důraz na kvalitní výběr, zpracování a vyhodnocení zábavy.
Praxe – úkoly:
o Vyberte si nějakou reklamu na alkohol, tabák nebo drogy, zamyslete se nad tím, v čem je klamná.
Promluvte a diskutujte o tom ve třídě s kamarády.
o Udělejte reklamu či slogan povzbuzující ke zdravému způsobu života. Může to být kresba, koláž,
písnička, reklamní slogan,…
o Zkuste napsat koncept novinám, televizi nebo rozhlasové stanici a vyjádřete souhlas s programem,
který propaguje zdravý způsob života
o Zkuste napsat koncept dopisu sdělovacím prostředkům a vyjádřete v něm nespokojenost s nějakou
konkrétní reklamou na alkohol, tabák nebo drogu.

3. 5. 7. Plnění průřezových témat a tematických okruhů na I. a II. stupni
Rozdělení jednotlivých průřezových témat a jejich oblastí je přehledně zpracováno v níže
uvedené tabulce.
Za splnění daného okruhu odpovídá třídní učitel.
Konkrétní náplň daného tématu je v příloze k ŠVP – Průřezová témata.
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Tabulka průřezových témat
Výchova
demokratického
občana

Výchova
k myšlení
v evr.a
globálních
souvislostech

Multikulturní
výchova

Environmentální
výchova

Mediální
výchova

3. třída

2. třída

1. třída

Osobnostní a
sociální
výchova

· Osobnostní
rozvoj (1.pol.)

Ekosystémy (2.pol.)

· Kulturní rozdíly (1.pol.)
· Lidské vztahy (1.pol.)
· Principy sos. smítu a
solidarity(2.pol.)
· Etnický původ (2.pol.)
· Multikulturalita (2.pol.)

Sociální rozvoj
(1.pol.)

4. třída

Morální rozvoj
(1.pol.)

8. třída

7. třída

6. třída

5. třída

Občanská společnost a škola
(1.pol.)
Občan, občanská společnost
a stát (2.pol.)
Formy participace občanů
v politickém životě (2.pol.)

Základní podmínky
života (2.pol.)

Tvorba
mediálního
sdělení (2.pol)

· Lidské aktivity
(1.pol.)
· Vztah člověka
k prostředí (2.pol.)

· Interpretace
vztahu med.
sdělení a
reality (2.pol.)
· Vnímání
autora med.
sdělení
(2.pol.)

· Evropa a svět nás
zajímá (1.pol.)
· Objevujeme Evropu
a svět (1.pol.)
· Jsme Evropané
· (1. pol.)

· Osobnostní
rozvoj - září
· Morální rozvoj
· říjen
· Sociální rozvoj
- listopad

· Kulturní rozdíly – duben
· Multikulturalita - květen

· Občanská společnost a
škola – říjen
· Občan, občanská
společnost a stát - duben
· Principy demokracie jako
formy vlády .. - květen
· Formy participace občanů
v politickém životě červen
· Evropa a svět nás
zajímá - říjen
· Jsme Evropané prosinec

9. třída

Objevujeme Evropu a
svět - říjen
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Vztah člověka
k prostředí
duben

Lidské vztahy - prosinec

·

· Etnický původ - září
· Princip sociálního smíru
a reality - únor

· Tvorba med.
sdělení - leden
· Stavba med.
sdělení - říjen
· Vnímání
autora med.
sdělení květen
· Interpretace
vztahu med.
sdělení a
reality - září
· Fungování a
vliv médií ve
společnosti březen
· Práce
v realizačním
týmu - květen

· Základní podmínky
života - září
· Ekosystémy listopad
· Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí - duben

Kritické
čtení a
vnímání
med.
sdělení listopad
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3.6. Realizace sexuální výchovy v naší škole
Problematiku sexuální výchovy upravuje Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy
v základních školách, čj. 26 976/2009 – 22.
Pojetí sexuální výchovy je v naší škole chápáno i realizováno komplexně a v širších souvislostech.
Žáci naší školy se s touto problematikou setkávají ve výuce již od první třídy a postupně se jejich znalosti
prohlubují. Pro tuto problematiku nebudeme vytvářet nový předmět, ale témata sexuální výchovy jsou
integrována do výuky různých předmětů.
Na prvním stupni: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda
Na druhém stupni: Výchova ke zdraví, Občanská výchova, Přírodopis, Pracovní vyučování.
Souvislost se sexuální výchovou mají i průřezová témata Osobnost a sociální výchova, Mediální výchova.
Tato problematika se v naší škole řeší i besedami, semináři s odborníky v této oblasti. Zároveň při
realizaci dbáme na obsahovou vhodnost vzhledem k věku žáka, nejen fyzickému ale i mentálnímu.
Realizací sexuální výchovy je naplňován především jeden z cílů základního vzdělávání, a to učit
žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný. Zároveň jsou
rozvíjeny i klíčové kompetence viz. kapitola 3.2. ŠVP.
Obsah učiva související se sexuální výchovou je vyjmutý z níže uvedených vzdělávacích oblastí:
RVP ZŠ – vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni, Člověk a zdraví na 2. stupni
RVP ZŠS - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví.

RVP ZV
Očekávané výstupy – 1. stupeň - 1. období (1. – 3. ročník)
Člověk a jeho svět, okruh ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ: žák
• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky
s využitím elementárních znalostí o lidském těle;
• projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, dodržuje zásady
bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
dítě
Očekávané výstupy –1. stupeň - 2. období (4. – 5. ročník)
Člověk a jeho svět, okruh ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ : žák
• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a
po jeho narození
• uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
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Prvouka
1. – 3. třída

Přírodověda
4. – 5. třída

RVP ZŠS

Prvouka
1. – 3. třída

Prvouka
4. – 6. třída

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Očekávané výstupy - II. stupeň (6.-9. ročník)
žák
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní
komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství (v rodině, komunitě)
• vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická skupina, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
• vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a
sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví
• posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
• uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání
v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami,
svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou
pomoc
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a obce
• optimálně reaguje na fyzické změny v období dospívání a kultivovaně
se chová k opačnému pohlaví
• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí
přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní
vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
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RVP ZV

RVP ZŠS

OV
6., 8. ročník
OV, VZ
6., 8. ročník

OV
7. – 10.
ročník
OV
9. – 10.
ročník
OV
9. – 10.
ročník
OV
9. – 10.
ročník
OV
7. , 9. ročník
OV
7. , 9. ročník

VZ
8. – 9. ročník

VZ
9. – 10.
ročník

PV
8. – 9. ročník

PV
9. – 10.
ročník
OV
8. – 10.
ročník
VZ
10. ročník
OV
7. – 10.
ročník

OV
6. – 9. ročník
OV
8. - 9. ročník
OV
8. - 9. ročník
OV
8. - 9. ročník

OV
7. – 9. ročník
VZ
9. ročník
OV
6. – 9. ročník
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Kapitola 4 Učební plán
4. 1. Tabulace učebního plánu
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyk.komunikace

Vyučovací předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk

Matematika a její aplikace Počty
Matematika
Inform.a kom. technologie Informatika
Člověk a jeho svět

Člověk a společnost
Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

Člověk a svět práce
Celkem čas. dotace

Dělání
Pracovní vyučování

1.
7

2.
7

3.
7
3

4.
6
3

5.
6
3

4

4

4+2

4+2

0+1
2

1
2

2

33
9

6.
5
3
1

7.
4
3
1

8.
4
3
2

9.
2+2
3
2

15+2
12
6

4+2

20+6

4+1

4+1

4+1

3+2

15+5

1

1

2+1

1

1

1

1

4

1
2

1+1
1

11+1
2
1

2
1

1+1
1

1
1

10+1

1

1
1
2
2
1
1

1
1
2
2
1
1

2

1
2

1
1

1
1

1
1

12

1+1
2
1
1+1

2
2
1
2

2

20+1
9+1
10

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

1+1

1+1

1+2

1+2

1+2

5+8

1+2

1+2

1+2

0+2

3+8

20

20

26

26

26

118

30

30

31

31

122
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4. 2. Poznámky k učebnímu plánu
Český jazyk
· Vyučovací předmět má v 1.-3. ročníku komplexní charakter. Od 4. ročníku je členěn na Komunikační
a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.
· Součástí Komunikační a slohové výchovy na 1. stupni je řečová výchova, která je zařazována
v menších časových celcích jako součást běžné vyučovací hodiny.
· Na 2.stupni je posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
· V rámci předmětu bude probíhat individuální logopedická péče
Cizí jazyk – anglický jazyk
· Je realizován od 3. do 9. ročníku.
Další cizí jazyk – německý jazyk
· Je realizován jako povinně volitelný předmět od 6. ročníku s časovou dotací 6 hodin.
Počty / Matematika
· Na 1. stupni je předmět posílen o 6 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace, na druhém stupni
je posílen o 4 hodiny z disponibilní čas. dotace.
· Na prvním stupni se předmět nazývá Počty, na druhém stupni Matematika
Informatika
· Jako samostatný předmět je vyučován od 3. ročníku do 9. ročníku.
· Časová dotace je posílena o 1 disponibilní hodinu na 1. stupni.
· Se základy práce na PC se žáci seznamují od 1. ročníku v rámci jiných vyučovacích předmětů.
Tělesná výchova
· V rámci tělesné výchovy jsou zařazeny prvky zdravotní tělesné výchovy s přihlédnutím
k individuálním potřebám žáků se zdravotním oslabením.
Výchova ke zdraví
· Výuka probíhá u žáků v 9. ročníku. Je zajištěna 2 hodinami.
Dělání / Pracovní vyučování
· Na prvním stupni se předmět nazývá Dělání, na druhém stupni je předmět pojmenován Pracovní
vyučování.
· Na 1. stupni je vyučovací předmět posílen o 8 hodin, na 2. stupni o 8 hodin z disponibilní časové
dotace.
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Zkratky předmětů:
Český jazyk

Čj

Vlastivěda

Vl

Anglický jazyk

AJ

Přírodopis

P

Německý jazyk

NJ

Přírodověda

Při

Matematika – počty

Po

Prvouka

Prv

Matematika

M

Výchova ke zdraví

Vz

Informatika

Inf

Občanská výchova

Ov

Zeměpis

Z

Hudební výchova

Hv

Výtvarná výchova

Vv

Dějepis

D

Tělesná výchova

Tv

Chemie

Ch

Pracovní vyučování – dělání

Dě

Fyzika

F

Pracovní vyučování

Pv
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Kapitola 5. UČEBNÍ OSNOVY
5.1

ČESKÝ JAZYK

Tento předmět zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné
kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vede ke znalostem a dovednostem, které umožňují vnímat jazyková sdělení,
rozumět jim a vhodně se vyjadřovat.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vyučování, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších
oblastech vzdělávání.
Do předmětu Český jazyk patří části:
· Komunikační a slohová výchova
· Jazyková výchova
· Literární výchova
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit. Učí se výstižně
formulovat a sdělovat své myšlenky a pocity.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby jazyka. Vede žáky k přesnému a logickému myšlení,
které je předpokladem srozumitelného vyjadřování.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti.
Verbální a neverbální komunikace se může rozvíjet prostřednictvím některých prvků z dramatické výchovy.
1. – 5. ročník
Nejvýznamnějším cílem předmětu je ovládnutí čtení a psaní. Důraz je kladen především na čtení s porozuměním. Snažíme se žákům obohacovat jejich slovní
zásobu a dále rozvíjíme jejich schopnost dorozumět se česky. Nenásilnou formou je vedeme ke spisovnému vyjadřování a k užívání slov a tvarů spisovného
jazyka. Při výuce klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci a umění učit se.
6. – 9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Tato složka předmětu je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností v praktickém životě. Dále se obrací na ostatní složky předmětu (tj. na jazykovou a
literární výchovu), když usiluje o využití získaných vědomostí a dovedností z těchto oblastí ve vlastní tvorbě. Úkolem slohové výuky na naší škole je také
zvládnutí základních útvarů administrativního stylu, s nimiž se žáci nejčastěji setkávají v praktickém životě.
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Jazyková výchova
Vedeme žáky k osvojování spisovného českého jazyka, který je předpokladem pro pochopení, sdělování, předávání informací. Vytváříme pozitivní vztah
k mateřskému jazyku, který se stává prostředníkem pro celoživotní vzdělávání člověka. Postupně žáky seznamujeme s mnohotvárností českého jazyka,
s bohatostí jeho forem vyjadřování, které se učí používat ve sdělování svých myšlenek, prožitků. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání a ověřování si
informací v odborné literatuře tak, aby si je uměli zpracovat a využít pro svoje další vzdělávání.
Literární výchova
Nedílnou součástí českého jazyka je literární výchova. V této oblasti se zaměřujeme na to, aby žáci individuálně prožívali přečtená umělecká díla a uměli se
vcítit do situací, které v nich nastávají. S tím souvisí rozvoj fantazie u dětí a jejich vlastní tvořivá činnost. K tomu využíváme různých netradičních metod
práce s textem (dramatizace, metody kritického myšlení,...). Učíme žáky znát základy literární teorie a historie.
Předmět Český jazyk a literatura se na prvním stupni realizuje v celkové časové dotaci 33 hodin, na druhém stupni je to 15 hodin plus 2 hodin z dispon.
čas dotace. Český jazyk a literaturu realizujeme v rámci vyučovacích hodin. Dále využíváme mezipředmětové vztahy.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
§ žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
§ učitel dává žákovi příležitost pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebních pomůcek (učebnice, knihy, sešity, pracovní listy, PC apod.) a
vede žáka k jejich správnému používání
§ žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
§ učitel vhodnými způsoby vede žáka k samostatnému řešení zadaných úkolů a vyhledávání informací z různých pramenů (orientace v textu,
porozumění textu)
Kompetence k řešení problémů
§ žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
při práci s textem učitel vede žáka k hledání a chápání souvislostí mezi jevy
§ žák řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
§ učitel vede žáka k využití vyhledaných informací v praktickém životě
Kompetence komunikativní
§ žák se srozumitelně vyjadřuje v ústním projevu a umí vést dialog
§ žák rozumí obsahu sdělení přiměřeně na něj reaguje
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učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, samostatnost a slovní zásobu
žák využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
učitel předkládá žákům různé druhy studijních materiálů a vede je k samostatné práci s nimi a k schopnosti jejich využití ve společenském životě
žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
učitel seznamuje žáka se správnou technikou psaní a čtení, ukazuje mu možnosti využití těchto dovedností v praktickém životě, pro komunikaci
s ostatními lidmi
žák vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
učitel zadává úkoly umožňující spolupráci s ostatními a tím dává příležitost ke vzájemnému sdělování svých pocitů a názorů

Kompetence sociální a personální
§ žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
§ učitel umožňuje žákovi vyjádřit své názory, náměty, sdělit své pocity a zároveň vhodným způsobem motivuje naslouchat názorům a myšlenkám
druhých
Kompetence pracovní
§ žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních
činnostech
§ učitel vede žáka k podílení se na vhodné úpravě pracovního prostoru a vede je k dodržování hygienických pravidel při psaní a čtení
Kompetence digitální
§ žák využívá digitální technologie, aplikace při osvojování učiva,
§ učitel vede žáka k vhodnému výběru použitých technologií či aplikací
§ žák zvládá komunikovat prostřednictvím el. aplikací
§ žák respektuje duševní vlastnictví, autorská práva k elektronickým materiálům
§ žák chápe a uplatňuje ochranné prvky při tvorbě svých el. materiálů, umí sdílet el. data
§ žák pomocí on.line nástrojů rozšiřuje a prohlubuje znalosti kulturní rozmanitosti, ověřuje si data a informace z více zdrojů
§ žák je schopen pracovat se zdroji dat v on-line světě, literárními prameny
§ žák se v on-line světě prezentuje kultivovaně a vje schopen sdílet své zážitky
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Realizace průřezových témat v předmětu

ČESKÝ JAZYK

Předmět
Třída
1.
2.

OSV

Sociální rozvoj

4.

Morální rozvoj

8.

9.

MuV

MeV

EV
Ekosystémy

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

· Formy participace občanů v politickém životě
· Občanská společnost a stát
· Občanská společnost a škola

5.

7.

VMEGS

Osobnostní rozvoj

3.

6.

VDO

Tvorba med. sdělení

Základní podmínky života

· Interpretace vztahu med. sdělení
a reality
· Vnímání autora med. sdělení

· Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
· Vztah člověka prostředí

· Evropa a svět nás
zajímá
· Objevujeme Evropu a
svět
· Jsme Evropané

· Morální rozvoj
· Osobnostní
rozvoj
· Sociální rozvoj

· Kulturní rozdíly
· Multikulturalita
· Formy participace občanů v politickém životě
· Občanská společnost a stát
· Občanská společnost a škola
· Principy demokracie jako forma vlády a
způsobu rozhodování
· Evropa a svět nás
zajímá
· Jsme Evropané

Objevujeme Evropu a svět
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Vztah člověka k prostředí

Lidské vztahy

Kritické čtení a vnímání med.
sdělení

· Etnický původ
· Principy sociálního smíru a
solidarity

· Tvorba med. sdělení
· Stavba med. sdělení
· Vnímání autora med. sdělení
· Interpretace med. sdělení a
reality
· Fungování a vliv médií ve
společnosti
· Práce v realizačním týmu

· Ekosystémy
· Lidské aktivity
· Základní podmínky života
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5. 1. 1. Český jazyk: 1. ročník

Ročníkové výstupy
ČJL-3-2-01
ČJL-3-2-03
ČJL-3-2-06
ČJL-3-2-07

ČJL-3-1-01
ČJL-3-1-02
ČJL-3-1-03
ČJL-3-1-04
ČJL-3-1-05
ČJL-3-1-06
ČJL-3-1-07
ČJL-3-1-08
ČJL-3-1-09
ČJL-3-1-10

Žák:
Ø rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
Ø porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
Ø spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy
Ø rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
Žák
Ø plynule čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti
Ø porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti
Ø respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
Ø pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost
Ø v krátkých mluvených projevech správně dýchá
a volí vhodné tempo řeči
Ø volí vhodné verbální i nonverbální prostředky
řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
Ø na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
Ø zvládá základní hygienické návyky spojené se
psaním
Ø píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
Ø píše věcně i formálně správně jednoduchá

Učivo
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
§ zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
§ čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé,
znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako
zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
§ naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
§ mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na
komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog
na základě obrazového materiálu; základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
§ písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální úprava textu);
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Tematické plány
Září
Čtení: přípravné období
Rozhovoření žáků – vyprávění podle obrázků
a obrázkové osnovy:
Ve třídě
O přestávce
O řepě
Ve školní družině
Psaní:
Kresebné a uvolňovací cviky
Říjen
Čtení: přípravné období jazykové, sluchové a zrakové rozlišení hlásek,
analýza a syntéza slabiky
Rozhovoření žáků – vyprávění podle obrázků
a obrázkové osnovy:
Dětský pokojíček
Na křižovatce
Hláska M m
Hláska A a
Hláska L l
Hláska E e
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Listopad
Čtení: přípravné období jazykové, sluchové a zrakové rozlišení hlásek,
analýza a syntéza slabiky
Hláska S s
Hláska O o
Hláska P p
Hláska U u
Hláska I i
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Spojování písmen do slabik

Prosinec
Čtení:
Opakování písmen Živé abecedy
M m, L l, S s, P p
HláskaT t
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ČJL-3-1-11

ČJL-3-3-01
ČJL-3-3-02
ČJL-3-3-04

sdělení
Ø seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh
Žák
Ø čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a
tempu literární texty přiměřeného věku
Ø vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Ø pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů
učitele a podle svých schopností

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
§ poslech literárních textů
§ zážitkové čtení a naslouchání
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
§ základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka,

Hláska J j
Hláska Y y
Hláska N n
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Spojování písmen do slabik a slov

Leden
Čtení:
Hláska V v
Hláska Z z
Hláska D d
Hláska K k
Hláska Š š
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Spojování písmen do slabik a slov

Únor:
Čtení:
Hláska R r
Dvojhláska Au au Ou ou
Hláska C c
Hláska H h
Hláska B b
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Spojování písmen do slabik a slov

Březen
Čtení:
Hláska Č č
Hláska Ž ž
Hláska Ř ř
Hláska Ch ch
Hláska F f
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Spojování písmen do slabik a slov

Duben
Čtení:
Hláska G g
Slova ď,|ť, ň
Slova s dě, tě, ně
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Slova di, dy, ti, ty, ni, ny
Slova s bě, pě, vě, mě
Slova s mě
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Spojování písmen do slabik a slov
Opis a přepis slov a jednoduchých vět

Květen
Čtení:
Procvičování d, b, p
Rozvoj čtenářských dovedností
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Opis a přepis slov a jednoduchých vět
Červen:
Čtení:
Rozvoj čtenářských dovedností
Čtení s porozuměním
Psaní:
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Nácvik jednotlivých tvarů písmen
Opis a přepis slov a jednoduchých vět

Minimální doporučená úroveň
ČJL-3-2-01p
ČJL-3-2-01p
ČJL-3-2-01p
ČJL-3-2-01p
ČJL-3-2-08p

ČJL-3-1-01p
ČJL-3-1-02p
ČJL-3-1-04p,
ČJL-3-1-05p,
ČJL-3-1-06p

Žák
Ø rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
Ø rozezná samohlásky (odlišuje jejich délku) a
souhlásky
Ø tvoří slabiky
Ø rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
Ø píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních
jménech
Žák
Ø vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v
běžných situacích
Ø dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

Jazyková výchova:
§ rozlišovat délku slabik
§ výslovnost samohlásek a souhlásek
§ nácvik analyticko- syntetických sluchových cvičení
§ rozvoj slovní zásoby

Komunikační a slohová výchova:
Předčtenářské stádium:
§ průpravná diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
§ správné sezení a zásady správného zacházení s knihou
§ rozlišování pojmů
§ určování změn
§ orientace na stránce
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Září
Rozlišování pojmů, vztahů
Změny v přírodě
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 5 – 13
Říjen
Vztahy celek část
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 14 - 25
Listopad
Hláska a písmeno A a, I i, E e
Uvolňovací cviky, grafomotorika.
Slabikář str. 26 – 34, str. 98 – 99
Prosinec
Hláska a písmeno M m, slabiky, slova máma,
Ema, máme, Mami!
Uvolňovací cviky, grafomotorika.
Slabikář str. 35 – 41, str. 99 – 101
Leden
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ČJL-3-1-08
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-10p

§ orientace na řádku
§ čtení zleva doprava

Ø zvládá základní hygienické návyky spojené se
psaním
Ø píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr Čtení:
výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné § analyticko- syntetické činnosti – věta, slovo, slabika
tvary písmen
§ vyvození hlásek a písmen /malých i velkých/ a, i, e, m, o, u, l,
Ø spojuje písmena a slabiky
v, t, y, s, j
Ø převádí slova z mluvené do psané podoby
§ rozlišování délky samohlásek
Ø dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich
§ písmena a, i ve funkci spojky
úplnost
§ diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
Ø opisuje a přepisuje krátké věty
vnímání
§ čtení otevřených slabik
§ čtení dvojslabičných slov složených z otevřených slabik
§ čtení jednoduchých vět
§ čtení krátkého textu
§ čtení psacího písma
§ čtení obrázků zleva doprava
Mluvený projev:
§ technika mluveného projevu - nácvik správného dýchání,
tvorby hlasu, správná výslovnost, slovní přízvuk, intonace,
rytmizace, tvoření hlasu a melodie věty
§ melodie projevu a správný slovní přízvuk
§ rozvoj fonematického sluchu
§ rozvoj slovní zásoby
§ mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta
Psaní:
§ hry a motivované přípravné cviky pro rozvoj
psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace
nutné k výuce psaní
§ prvky psacích písmen
§ prvky správných hygienických, pracovních a estetických
návyků při psaní
§ správné sezení a zacházení s psacím náčiní
§ psaní písmen malé abecedy / velká jen ta, která se od malých
neodlišují tvarem /
§ procvičování naučených písmen ve slabikách
§ spojování písmen ve slabiky
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Hláska a písmeno O o, U u.
Slabiky a slova Emo! Mámo! Umí, mámu,
Emu
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 42 – 48, str. 101 – 102

Únor
Hláska a písmeno L l
Slabiky a slova malá, milá, malé, Míla, Mílu,
Mílo!, málo, mele, láme
Procvičování probraných slov
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 49 – 56, str. 103 – 104
Březen
Hláska a písmeno V v, T t
Slabiky a slova Eva, volá, Evo! Evu, mává,
Ivo levá, velí, táta, Ota, teta, máte, mete, Teto!
Oto! Loto, Otu, motá, vítá
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 67 – 70, str. 105 – 107
Duben
Hláska a písmeno Y y
Čtení s předložkou u Míly, u táty, u mámy
Slabiky a slova myla, myly, myli
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 71 – 75, str. 107
Květen
Hláska a písmeno S s, J j
Slabiky a slova sama, mísa, mísu, maso, tulí
se, lísá se, síla, sílu, solí, vosa, u mísy, u lesa,
sova, asi, moje, myje, jíme, jíte, jáma, u jámy
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 76 – 95, str. 108 – 109
Červen
Procvičování a opakování
Uvolňovací cviky, grafomotorika
Slabikář str. 110 – 124

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
§
§
§
§
§
§
§
§
Žák
ČJL-3-3-01p Ø pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a
dětské básně
ČJL-3-3-02p Ø reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
Ø při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje
pozornost

spojování slabik ve slova
psaní jednoduché věty
psaní číslic
opis slabik a slov
přepis slabik a slov
diktát písmen, slabik
forma společenského styku – pozdrav, poděkování, prosba,
omluva
správné zacházení s pracovním náčiním

Literární výchova:
§ jednoduché říkanky a krátké básničky
§ poslech nejznámějších jednoduchých pohádek
§ reprodukce nejznámější pohádky vedená otázkami
s porozuměním
§ dramatizace jednoduché pohádky či krátkého příběhu
základní literární pojmy – rozpočitadla, hádanka, říkanka,
jednoduchá pohádka
§ jednoduché hádanky
§ zásady správného zacházení s ilustrovanou knihou
§ seznámení s knihou či dětským časopisem

Použité učebnice:
ŽIVÁ ABECEDA pro 1. ročník základní školy: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
SLABIKÁŘ pro 1. ročník základní školy: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Slabikář Naše čtení 1.: Klett, s.r.o., 2008.
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 1. 2. Český jazyk: 2. ročník

Ročníkové výstupy
ČJL-3-2-01
ČJL-3-2-02

ČJL-3-2-03
ČJL-3-2-04
ČJL-3-2-05
ČJL-3-2-06
ČJL-3-2-07
ČJL-3-2-08

ČJL-3-1-01
ČJL-3-1-02
ČJL-3-1-03
ČJL-3-1-04

Žák:
Ø rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
Ø porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
Ø porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
Ø rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Ø užívá v mluveném projevu správné gramatické
tvary podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves
Ø spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy
Ø rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
Ø odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě,
vě, mě – mimo morfologický šev; velká
písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
Žák
Ø plynule čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti
Ø porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti
Ø respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru
Ø pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Učivo
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
§ zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin,
modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
§ slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov,
slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, homonyma,
synonyma; stavba slova (kořen, část předponová, příponová,
koncovka)
§ tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
§ skladba – věta jednoduchá a souvětí
§ pravopis – tvrdé a měkké souhlásky

Tematické plány
Září
M:Opakování učiva z 1. ročníku.
O větách
S:Porozumění textu.
Oslovení, pozdrav.
Č: Těšíme se do školy (str. 3-14)
Říjen
M: Abeceda.
Mluvení ve větách.
S: Prosba, poděkování.
Pořádek vět v příběhu.
Č: Barevný podzim (str. 15-34)
Listopad
M: Druhy vět.
Věta, slovo a slovní význam.
S:Omluva.
Porozumění textu.
Č: Rodina (str. 35-51)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
§ čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé,
znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako
zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
§ naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
§ mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na
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Prosinec
M: Slovo, slabika, hláska,
písmeno.
S: Čtení s porozuměním
Č: Zima přebírá vládu (str. 52-67)
Leden
M:Psaní y/ý po tvrdých
souhláskách.
Psaní i/í po měkkých
souhláskách.
S: Popis zvířete.
Popis osoby.

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-3-1-05

Ø

ČJL-3-1-06

Ø

ČJL-3-1-07

Ø

ČJL-3-1-08

Ø

ČJL-3-1-09

Ø

ČJL-3-1-10

Ø

ČJL-3-1-11

Ø

ČJL-3-3-01
ČJL-3-3-02
ČJL-3-3-03
ČJL-3-3-04

nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá
a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky
řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se
psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh

Žák
Ø čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a
tempu literární texty přiměřeného věku
Ø vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Ø rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Ø pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů
učitele a podle svých schopností

komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog
na základě obrazového materiálu; základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
§ písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry
písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin,
omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis,
popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
§ poslech literárních textů
§ zážitkové čtení a naslouchání
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
§ základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka,
povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání

Č: Domov (str. 68-83)
Únor:
M: Psaní souhlásek uvnitř a na
konci slov
S: Čtení s porozuměním
Č: Člověk a jeho zdraví (str. 8499)
Březen
M: Slova se skupinami dě, tě, ně.
Slova se skupinami bě, pě, vě,
mě.
S:Vzkaz, sms.
Vypravování.
Č: Ve vzduchu je jaro (str. 100123)
Duben
M: Slovní druhy
S: Pořádek vět
Č: Dopravní prostředky,
bezpečnost na silnici (str. 124131)
Květen
M: Psaní velkých písmen
S: Adresa
Č: Náš svět (str. 132-144)
Červen:
M: Spojování vět do souvětí.
Souhrnné opakování učiva.
S: dopis
Č: Letní radovánky (str. 145-167)
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

Minimální doporučená úroveň
Žák
ČJL-3-2-01p Ø rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p Ø rozezná samohlásky (odlišuje jejich délku) a
souhlásky
ČJL-3-2-01p Ø tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p Ø rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-08p Ø píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních
jménech

Jazyková výchova:
§ rozvoj analyticko-syntetických sluchových cvičení
§ rozlišování délky samohlásek
§ tvorba slov
§ intonace
§ modulace hlasu
§ rozšiřování slovní zásoby
§ nácvik srozumitelného samostatného vyjadřování

Žák
Komunikační a slohová výchova:
ČJL-3-1-01p Ø vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle Čtení:
ČJL-3-1-02p
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v
§ hygienické návyky
běžných situacích
§ dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy /malých i
ČJL-3-1-04p, Ø dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
velkých/
ČJL-3-1-05p,
pravidelné dýchání
§ dvojslabičná a víceslabičná slova složená z otevřených
ČJL-3-1-06p
slabik
ČJL-3-1-08 Ø zvládá základní hygienické návyky spojené se
§ čtení psacího písma
psaním
§ správná intonace
ČJL-3-1-09p Ø píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr
§ automatizace čtení jednoslabičných slov o 3 hláskách
výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné
§ zavřené slabiky
tvary písmen
§ dvojslabičná slova se zavřenou slabikou na konci
ČJL-3-1-09p Ø spojuje písmena a slabiky
§ čtení skladebně jednoduchých vět
ČJL-3-1-09p Ø převádí slova z mluvené do psané podoby
§ orientace na stránce a v textu
ČJL-3-1-09p Ø dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich
§ reakce na otázky zaměřené k pochopení obsahu čteného
úplnost
§ čtení s porozuměním
ČJL-3-1-10p Ø opisuje a přepisuje krátké věty
§ přes vázané slabikování postupně přecházet k plynulému
čtení dvou a více slov
Mluvený projev:
§ rozvoj slovní zásoby (spisovná čeština)
§ správné používání významu slov
§ opravovat výslovnost
§ intonace
§ tvorba krátkých vět
§ krátké samostatné vyprávění
§ popis obrázků
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Září
– opakování učiva I. ročníkučtení, psaní (m, l, t, v, s ,j, a, e,
i, o, u, y)
– hláska p P, písmeno p
– Slabikář str. 5 – 17, str. 116 –
117
Říjen
– hláska n N, š Š a písmeno N, n, š
– Slova trojslabičná typu noviny
– Slabikář str. 18 – 29, str. 118 –
119
Listopad
– hláska D d, z Z a písmeno d, z
– čtení slov typu pes
– předložkové vazby typu do lesa
– předložkové vazby typu z lesa
– Slabikář str. 30 – 42, str. 120 –
121)
Prosinec
– hláska k K a písmeno k
– předložkové vazby typu u
potoka
– Slabikář str. 43 – 49, str. 122
Leden
– hláska b B, c C a písmeno b, c, C
– čtení slov typu úkol, písek
– Slabikář str. 50 – 62, str. 123 –
124
Únor
– hláska r R, č Č, písmeno r, č, Č
– čtení čtyřslabičných slov typu

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
§

upevnění vyjádření poděkování, prosby, omluvy a
blahopřání, odpověď na dotaz

Psaní:
§ nácvik všech písmen malé abecedy a číslic
§ nácvik velkých písmen – pouze tvarově shodných
s písmeny malými
§ správné napojování písmen
§ spojování slabik ve slova
§ psaní jednoduchých vět
§ opis psacího písma
§ přepis písma
§ nácvik diktátu – slabik, slov
§ estetická úprava sešitů, hygienické návyky u psaní
§ sebekontrola a úprava sešitu
Žák
ČJL-3-3-01p Ø pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a
dětské básně
ČJL-3-3-02p Ø reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
Ø při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje
pozornost

Literární výchova:
§ přednes říkanek a básniček a pohádek
§ dramatizace jednoduchého textu
§ reprodukce textu podle otázek a ilustrací
§ čtení dětské knihy s přiměřeným textem
§ reakce na obsah čteného – porozumění
§ poslech čteného textu
§ seznámení s druhy tiskovin – kniha, časopis, noviny
§ zásady správného zacházení s knihami

Použité učebnice:
Český jazyk 2 učebnice pro 2. ročník: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Čítanka pro 2. ročník: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Slabikář Naše čtení2.: Scientia, s.r.o., 2001.
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papírový
– slova typu domeček
– Slabikář str. 63 – 74, str. 125 –
126
Březen
– hláska h H, ou, Ou a písmeno h,
dvojhláska ou, Ou
– čtení slov se zvratným se, houpá
se
– Slabikář str. 75 – 86, str. 127 –
128
Duben
– hláska ž Ž, f F a písmeno ž, f
– předložková vazba typu s tátou
– Slabikář str. 87 – 96, str. 129 –
130
Květen
– hláska g G, ř Ř a písmeno g, ř
– čtení psaného textu s probranými
souhláskami
– Slabikář str. 97 – 106, str. 131 –
132
Červen
– hláska ch Ch a písmeno ch, CH
– čtení psaného textu
– procvičování a upevňování
čtenářských dovedností
– Slabikář str. 107 – 114, str. 133
– 139

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 1. 3. Český jazyk: 3. ročník
Ročníkové výstupy
ČJL-3-2-01
ČJL-3-2-02

ČJL-3-2-03
ČJL-3-2-04
ČJL-3-2-05
ČJL-3-2-06
ČJL-3-2-07
ČJL-3-2-08

ČJL-3-1-01
ČJL-3-1-02
ČJL-3-1-03

Žák:
Ø rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
Ø porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
Ø porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
Ø rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Ø užívá v mluveném projevu správné gramatické
tvary podstatných jmen, přídavných jmen a
sloves
Ø spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy
Ø rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
Ø odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě,
ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický
šev; velká písmena na začátku věty a
v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
Žák
Ø plynule čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti
Ø porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti
Ø respektuje základní komunikační pravidla v

Učivo
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
§ zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin,
modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
§ slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov,
slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, homonyma,
synonyma; stavba slova (kořen, část předponová, příponová,
koncovka)
§ tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
§ skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební
dvojice
§ pravopis – lexikální (vyjmenovaná slova, slova k nim
příbuzná

Tematické plány
Září
M:Opakování učiva z 2. ročníku
S:Vyprávění.
Pozdrav, představení se.
Popis.
Č: Na cestě do školy a ve škole
(str. 3-24)
Říjen
M: Nauka o slově
S: Dokončení příběhu.
Příprava na vycházku.
Č: Doma v Evropě (str. 25-44)
Listopad
M: Hláskosloví a výslovnost.
Psaní i, í/ y, ý uvnitř slov po B, L,
M
S: Rozvoj fantazie
Č: Čím budu? (str. 45- 62)
Prosinec
M: Tvarosloví – slovní druhy
S: Telefonický rozhovor
Č: Čas Vánoc a zimních
radovánek (str. 63- 86)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
§ čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé,
znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako
zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
§ naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
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Leden
M: Tvarosloví – podstatná jména
S: Můj psí kamarád
Č: Bylo, nebylo… (str. 87-116)
Únor:

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-3-1-04

Ø

ČJL-3-1-05

Ø

ČJL-3-1-06

Ø

ČJL-3-1-07

Ø

ČJL-3-1-08

Ø

ČJL-3-1-09

Ø

ČJL-3-1-10

Ø

ČJL-3-1-11

Ø

ČJL-3-3-01
ČJL-3-3-02
ČJL-3-3-03
ČJL-3-3-04

rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá
a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky
řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se
psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh

Žák
Ø čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a
tempu literární texty přiměřeného věku
Ø vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Ø rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Ø pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů
učitele a podle svých schopností

§ mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na
komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog
na základě obrazového materiálu; základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
§ písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry
písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin,
omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis,
popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
§ poslech literárních textů
§ zážitkové čtení a naslouchání
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
§ základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka,
povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání

M: Psaní i, í/y, ý uvnitř slov po P,
S, V, Z
S: Svátky a obyčeje.
Pozvánka.
Č: Svět kolem nás (str. 117-140)
Březen
M: Psaní i, í/y, ý uvnitř slov po P,
S, V, Z - procvičování
S:Pořadí vět v příběhu
Č: Život v přírodě (str. 141-154)
Duben
M: Tvarosloví - slovesa
S: Vyprávění podle osnovy
Č: Chceme být zdraví (str. 155164)
Květen
M: Věta jednoduchá a souvětí
S: Krátký pozdrav.
Adresa.
Č: Hurá, prázdniny! (str. 165177)
Červen:
M: Závěrečné opakování
S: Opakování
Č: Opakování

Minimální doporučená úroveň
Žák
ČJL-3-2-01p Ø rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p Ø rozezná samohlásky (odlišuje jejich délku) a
souhlásky
ČJL-3-2-01p Ø tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p Ø rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky

Jazyková výchova:
§ výslovnost samohlásek a souhlásek
§ rozlišení délky samohlásek
§ tvorba slabik
§ rozšiřování slovní zásoby, srozumitelné vyjadřování
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Září
– opakování učiva, malá abeceda
– písmeno U
– slova se dvěma souhláskami na
začátku (stany, škola, vrána,….)
– Čítanka str. 3 – 14

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-3-2-08p Ø píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních
jménech

ČJL-3-1-01p
ČJL-3-1-02p
ČJL-3-1-04p,
ČJL-3-1-05p,
ČJL-3-1-06p
ČJL-3-1-08
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-09p
ČJL-3-1-10p

Komunikační a slohová výchova:
Čtení:
§ upevnění výuky čtení – věta, slova, slabika, hláska,
písmeno
§ zřetelné čtení jednoduchých vět
§ správné čtení předložky se slovem
§ vést k vhodnému pojmenování
§ obohacovat a zpřesňovat slovní zásobu
§ čtení s porozuměním
Ø zvládá základní hygienické návyky spojené se
§ číst jednoduché věty
psaním
§ tiché čtení
Ø píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr
§ orientace ve čteném textu
výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné
§ orientace tichým čtením ve větě
tvary písmen
§ čtení slabik dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě, di, ti, ni, dy, ty, ny
Ø spojuje písmena a slabiky
Ø převádí slova z mluvené do psané podoby
Mluvený projev :
Ø dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich
§ upevňování techniky mluveného projevu – dýchání,
úplnost
tvorba hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace,
Ø opisuje a přepisuje krátké věty
rytmizace
§ rozvoj fonematického sluchu
§ krátké vypravování (vlastních zážitků, reprodukce
krátkého textu, popis obrázků apod.)
Žák
Ø vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v
běžných situacích
Ø dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

§

formy společenského styku – oslovení, pozdrav, prosba,
poděkování, omluva, vzkaz, adresa,blahopřání, pravidla
komunikace ve dvojici (dialog), ve skupině, zdvořilá
mluva
rozvoj neverbální komunikace

§
Psaní:
§ dokončit nácvik psaní velkých písmen
§ upevnit správné psaní již nacvičených písmen malé a
velké abecedy
§ opis psacího písma a přepis jednoduchého tištěného textu
§ psaní písmen, slabik a slov, číslic podle nápovědy
§ správná technika psaní – plynulé psaní slov, vzdálenost
mezi slovy (= úprava sešitu)
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Říjen
– písmeno E, I
– slova se dvěma souhláskami na
začátku (mléko, zvony,…) a uprostřed
slova (liška, kočka,..)
– Čítanka str. 15 – 25
Listopad
– písmeno J, H
– slova se dvěma souhláskami uvnitř
slova (kartáč, rohlík, babička,…)
– Čítanka str. 26 – 33
Prosinec
– písmeno K, P
– delší slova s podobnou skladbou
(prasátko, zakrátko)
– slova s dy – di
– Čítanka str. 34 – 43
Leden
– písmeno B, R, Ř
– slova s ty – ti, ny – ni
– slova se dvěma souhláskami na
konci (kapr, kost)
– Čítanka str. 44 – 57
Únor
– písmeno T, F
– slova s de – dě, te – tě,
– ne – ně
– slova s ď, ť, ň
– slova se slabikotvorným r, l uvnitř
slova (kapr, nesl)
– Čítanka str. 58 – 71, str. 106
Březen
– písmeno S, Š, L

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
§
§
§
§
Žák
ČJL-3-3-01p Ø pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a
dětské básně
ČJL-3-3-02p Ø reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
Ø při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje
pozornost

sebekontrola napsaného
úprava psaného textu
psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních
jménech
upevnění hygienických návyků při psaní – sklon sešitu,
správné sezení a držení těla, úchop tužky, osvětlení

Literární výchova:
§ poslech předčítaného textu
§ pravidla chování při kulturních akcích - divadelní
představení, herec
§ vzbuzovat zájem o poznávání knih
§ přednes říkanek, krátkých básniček a pohádek
§ dramatizace jednoduchého textu a kultura mluveného
projevu
§ porozumění textu – pochopení obsahu děje (prostředí –
realita X pohádka)
§ reprodukce krátkého textu podle otázek a ilustrací
základní literární pojmy – rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, kniha, časopis

Použité učebnice:
Český jazyk 3 učebnice pro 3. ročník: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Čítanka pro 3. ročník: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Čítanka pro 3. ročník: SEPTIMA, s.r.o., 2006.
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– slova se skupinami tří hlásek –
souhlásek (prší, krmí, hltá)
– slova s bě , pě
– Čítanka str. 71 – 84, str. 107 - 108
Duben
– písmeno D, G
– slova se skupinou vě,
mě
– slova se shluky souhlásek (vlk,
trnky, srp)
– Čítanka str. 85 - 96
Květen
– písmeno x, hláska x, X
– slova s x (box)
– zvláštní slova se dvěma písmeny
vedle sebe (ranní, zoo, samoobsluha)
– Čítanka str. 97 – 104
Červen
– slova se skupinami ie, ia, ii
(Lucie)
– Z naší knihovničky
– opakování učiva
– Čítanka str. 109 - 114

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 1. 4. Český jazyk: 4. ročník

Ročníkové výstupy
ČJL-5-2-01
ČJL-5-2-02
ČJL-5-2-03
ČJL-5-2-04
ČJL-5-2-05
ČJL-5-2-06
ČJL-5-2-08
ČJL-5-2-09

ČJL-5-1-01
ČJL-5-1-02
ČJL-5-1-03
ČJL-5-1-04
ČJL-5-1-05
ČJL-5-1-06

Učivo

Žák:
Ø porovnává významy slov, zvláště slova stejného
nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
Ø rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
Ø určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu
Ø rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
Ø vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje
základ věty
Ø odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně
změní větu jednoduchou v souvětí
Ø píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
Ø zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
§ Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin,
modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
§ slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov,
slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, homonyma,
synonyma; stavba slova (kořen, část předponová, příponová,
koncovka)
§ tvarosloví – slovní druhy (podstatná jména – pád, rod, číslo,
vzor; slovesa – osoba, číslo, čas, způsob, zvratná slovesa)),
tvary slov
§ skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební
dvojice
§ pravopis – lexikální (vyjmenovaná slova, slova k nim
příbuzná), základy morfologického (koncovky podstatných
jmen) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)

Žák
Ø čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas
Ø rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
Ø posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení
Ø reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta
Ø vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
Ø rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
§ čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé,
znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako
zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
§ naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření
kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
§ mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na
komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog
na základě obrazového materiálu; základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
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Tematické plány
Září
M:Opakování učiva
S:Orientace v textu
Č: Podzim s krásami i povinnostmi (3.-23.)
Říjen
M: Nauka o slově
S: Pracovní postup
Č: Jak se stal člověk člověkem (24.-39.)
Listopad
M: Stavba slova
S:Porozumění textu, přihláška
Č:Každý máme svoje doma (40.-57.)
Prosinec
M: Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
S: Telefonický rozhovor
Č:Zima je tu (58.-77.)
Leden
M:Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
S: Charakteristika postavy
Č: V dobách knížat, rytířů, králů, císařů (78.105.)
Únor:
M: Podstatná jména – rod, číslo, pád;
Skloňování podstatných jmen středního rodu
S: Vyprávění podle osnovy z obrázků
Č: V dobách knížat, rytířů, králů, císařů (78.105.)
Březen
M: Skloňování podstatných jmen ženského
rodu
Slovesa – osoba, číslo, čas
S:Vyprávění
Č:Jaro přebírá vládu (106.-123.)
Duben
M: Skloňování podstatných jmen mužského
rodu
Slovesa – časy sloves
S: Blahopřání, pozvánka

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-5-1-07
ČJL-5-1-08
ČJL-5-1-09
ČJL-5-1-10

ČJL-5-3-01
ČJL-5-3-02
ČJL-5-3-03
ČJL-5-3-04

Ø volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo
podle svého komunikačního záměru
Ø rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a
vhodně ji užívá podle komunikační situace
Ø píše správně po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikační žánry
Ø sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti

mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
§ písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry
písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin,
omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis,
popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

Č: Tajuplné příběhy (124.-144.)
Květen
M: Věta jednoduchá a souvětí
Podmět a přísudek
Shoda podmětu a přísudku
S: Dopis, přímá a nepřímá řeč
Č:Neobyčejné obyčejné příběhy (146.-165.)
Červen:
M:Opakování
S: Prázdniny a léto
Č: Konečně prázdniny (166.-186.)

Žák
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Ø vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
§ poslech literárních textů
Ø volně reprodukuje text podle svých schopností,
§ zážitkové čtení a naslouchání
tvoří vlastní literární text na dané téma
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných
Ø rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného
textů
textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
Ø při jednoduchém rozboru literárních textů používá § základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
elementární literární pojmy
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka,
povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání

Minimální doporučená úroveň
ČJL-5-2-06p

Žák

-

Ø dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí
druhy vět podle postoje mluvčího
Ø rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a
ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
Ø určuje samohlásky a souhlásky

ČJL-5-1-05p,
ČJL-5-1-10p

Žák
Ø vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v

ČJL-5-2-08p

Jazyková výchova:
§ hláskosloví – samohlásky, souhlásky, dělení, psaní i/y po
měkkých a tvrdých souhláskách, výslovnost krátkých a
dlouhých samohlásek
§ slovo – členění na hlásky a slabiky, slova stejného a opačného
významu
§ psaní a výslovnost slov se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
§ věta – druhy vět, tvoření vět
§ intonace, přízvuk, správná modulace věty
§ tvorba jednoduchých jazykových projevů
§ tvorba otázek a odpovědí
Komunikační a slohová výchova:
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Září
opakování učiva
velká malá písmena
Č: - správné dýchání, intonace, slabiky
otevřené (slova typu les)
S: Prázdninové zážitky, Podzimní úroda
Říjen
věta oznamovací
psaní velkých písmen
Č: slova dvou, troj slabičná, změna
rytmu, orientace v textu
S:Dary přírody, Změny v přírodě
Listopad
věta tázací, rozkazovací

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-5-1-05p
ČJL-5-1-07p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
–

běžných situacích
Ø má odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování
Ø v mluveném projevu volí správnou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo řeči
Ø popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
Ø opisuje a přepisuje jednoduché texty
Ø píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
Ø píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi
slovy
Ø ovládá hůlkové písmo
Ø tvoří otázky a odpovídá na ně

Čtení:
§ nácvik orientace v čteném textu
§ výslovnost
§ čtení krátkých textů s porozuměním
§ důraz na správnou výslovnost
§ tiché čtení orientace ve čteném textu
§ správný slovní přízvuk, intonace
Mluvený projev:
§ popis obrázku, vypravování vlastních zážitků
§ přízvuk, intonace
§ nácvik dialogu (rozhovor ve dvojici na určité téma, střídání rolí
mluvčího a posluchače)
§ rozvoj slovní zásoby
§ pozornost vadám řeči
§ reprodukce jednoduchého textu
§ popis jednoduchého předmětu, činnosti
Psaní:
§ zpřesnění tvarů písmen a číslic (sklon písma, velikost, správné
spojování, štíhlost písmen, poměr výšky písmen)
§ úprava (nadpis, okraje, odstavce, datum)
§ opis a přepis slov a jednoduchého textu
§ psaní vlastních jmen podle nápovědi
§ forma společenského styku (adresa)
§ psaní krátkých vět podle nápovědi (začátek a konec věty)
§ malá, velká písmena

ČJL-5-3-01p,
ČJL-5-3-02p
ČJL-5-3-01p,
ČJL-5-3-02p
ČJL-5-3-04p
-

Žák
Ø dramatizuje jednoduchý příběh
Ø vypráví děj zhlédnutého filmového nebo
divadelního představení podle daných otázek
Ø rozlišuje prózu a verše
Ø rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
Ø ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

Literární výchova:
§ základní orientace v pojmu kniha, noviny, časopis, spisovatel,
básník
§ čtení pohádek a jednoduchý popis hlavních postav, rozlišení
místa, času a děje, uvědomění si vzájemných souvislostí
(formou otázek a odpovědí)
§ dramatizace na dané téma (dle přečtené pohádky apod.)
§ upevňování pravidel chování při divadelních představeních
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Č: slova typu kráva, předložková vazba
S:správné chování, nemoc, návštěva
lékaře
Prosinec
slovo, význam slov
slova podobného a opačného významu
slova nadřazená
slova spisovná a nespisovná
Č: slova se slabikami uzavřenými a
otevřenými, hlavní postavy v pohádce
S: vánoce, zvyky, tradice, novoročenka
Leden
pořádek slov ve větě
opakování učiva
pololetní písemná práce, klasifikace
Č: odstraňování záměn zrakově
podobných písmen
S: Víš co je les?, Zima
Únor
slabika, hlásky, písmena
Č: shluky souhlásek na začátku slova
Č: pojmy kniha, noviny, časopis,
ilustrace, text
S: Zimní sporty (druhy a bezpečnost)
Březen
samohlásky: dodržování délky, psaní ú,
ů, u. Dvojhláska ou, au, eu.
Č: čtení různých slov se zavřenou
souhláskou
S: rozšiřování slovní zásoby
S: Jaro

Duben
souhlásky: rozdělení, sluchová analýza,
diferenciace
souhlásky tvrdé, psaní y, ý.
Č: procvičování obtížných
souhláskových skupin
S: tvoření otázek a odpovědí
S: Zvířata kolem nás

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Květen
souhlásky měkké
zraková a sluchová diferenciace
psaní i, í
Č: čtení krátkých vět, čtení předložek
S: Město a vesnice
S: Rok v přírodě
S: Roční období
Červen
souhlásky obojetné
opakování učiva
shrnutí
závěrečná písemná práce
klasifikace
Č: čtení obtížných slov, oblíbené knihy
S: Letní sporty, Prázdniny, bezpečnost

Použité učebnice:
Český jazyk 4, učebnice pro 4. ročník vytvořená v souladu s RVP ZV, Doležalová Alena Bára Mgr., Nová škola, s.r.o., Brno, 2014, ISBN 978-80-7289-6110
Čítanka pro 4. ročník, Kozlová Marie Mgr., Nová škola s.r.o., Brno, 2015, ISBN: 978-80-7289-689-9
Český jazyk 4 pro čtvrtý ročník zvláštní školy, Perželová Vítězslava Mgr,, Smičková Libuše Mgr., vydala Septima, Praha 1995
Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy, Gebhardová Vladimíra a Vitvarová Jiřina, vydala Parta, Praha 2003, ISBN 80-7320-028-7
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5. 1. 5. Český jazyk: 5. ročník

ČJL-5-2-01
ČJL-5-2-02
ČJL-5-2-03
ČJL-5-2-04
ČJL-5-2-05
ČJL-5-2-06
ČJL-5-2-07
ČJL-5-2-08
ČJL-5-2-09

ČJL-5-1-01
ČJL-5-1-02
ČJL-5-1-03
ČJL-5-1-04

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák:
Ø porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
Ø rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
Ø určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu
Ø rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
Ø vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
Ø odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Ø užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
Ø píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
Ø zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
§ Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin, modulace souvislé řeči
(tempo, intonace, přízvuk)
§ slovní zásoba a tvoření slov –význam slov; stavba
slova, tvoření slov – zdvojené souhlásky, předpony
s-, z-, vz-, souhláskové skupiny, skupiny bě/bje,
vě/vje, pě, mě/mně
§ tvarosloví – slovní druhy, tvary slov – podstatná
jména, přídavná jména, číslovky, zájmena
§ skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní
větné členy – podmět vyjádřený, nevyjádřený,
několikanásobný
§ pravopis – lexikální (vyjmenovaná slova, slova
k nim příbuzná), základy morfologického
(koncovky podstatných a přídavných jmen tvrdých
a měkkých), syntaktického (shoda přísudku s
podmětem)

Tematické plány
Září
M:Opakování učiva
S:Vyprávění
Č:S podzimem do školy (3. – 23.)
Říjen
M: Stavba slova
S: Popis předmětu, reklama
Č: Jsme součástí vesmíru (24. – 37.)
Listopad
M: Stavba slova; Vyjmenovaná slova
S:Vzkaz, pozvánka, zpráva
Č: Místo, kde žijeme (38. – 51.)
Prosinec
M: Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
S: Telefonický rozhovor
Č:Vláda zimy (52. – 67.)

Leden
M:Podstatná jména
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Žák
S: Rozvoj fantazie, porozumění textu,
Ø čte s porozuměním přiměřeně náročné texty § čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení
rozhovor
potichu i nahlas
pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v
Ø rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení Č: Cesty pohádek, bajek a bájí (70.-91.)
textu vhodném pro daný věk, podstatné
vyhledávací, klíčová slova)
Únor:
informace zaznamenává
§ naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
Ø posuzuje úplnost či neúplnost
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání M: Přídavná jména
S: Osnova vyprávění
jednoduchého sdělení
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat
Č:Byly časy, byly (92.-108.)
Ø reprodukuje obsah přiměřeně složitého
slyšené, reagovat otázkami)
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
§ mluvený projev – základy techniky mluveného
Březen
fakta
projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
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ČJL-5-1-05
ČJL-5-1-06
ČJL-5-1-07
ČJL-5-1-08
ČJL-5-1-09
ČJL-5-1-10

ČJL-5-3-01
ČJL-5-3-02
ČJL-5-3-03
ČJL-5-3-04

Ø vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
Ø rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě
Ø volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
Ø rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
Ø píše správně po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikační žánry
Ø sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové posloupnosti
Žák
Ø vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
Ø volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma
Ø rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
Ø při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

vyjadřování závislé na komunikační situaci;
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu; základní
komunikační pravidla (oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
§ písemný projev – základní hygienické návyky
(správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika
psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev,
formální úprava textu); žánry písemného projevu:
adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka;
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis,
popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník),
vypravování
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
§ poslech literárních textů
§ zážitkové čtení a naslouchání
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace,
vlastní výtvarný doprovod
§ základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým,
přirovnání

M: Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
S:Vyprávění (volba povolání), dopis
Č:Jarní zvyky, tradice a svátky (110. –
120.)
Duben
M: Zájmena, číslovky, příslovce
S: Popis pracovního postupu
Č: Jejich veličenstva kluci a holky (124.
– 150.)
Květen
M: Stavba věty – větné členy, shoda
podmětu s přísudkem
(několikanásobným stejného a různého
rodu). Věta jednoduchá a souvětí
S: Poštovní poukázka
Č: Cesty za dobrodružstvím (152.-170.)
Červen:
M: Přímá řeč, Opakování
S: Vyprávění podle obrázkové osnovy
Č: Prázdniny na obzoru (172.-188.)

Minimální doporučená úroveň
ČJL-5-2-03p
ČJL-5-2-06p
ČJL-5-2-08p
-

Žák
Øpozná podstatná jména a slovesa
Ødodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí
druhy vět podle postoje mluvčího
Ørozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a
ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
Øurčuje samohlásky a souhlásky

Jazyková výchova:
§ hláskosloví – výslovnost a psaní znělých a
neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova
§ upevňování psaní i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách
§ vyjmenovaná slova a slova příbuzná po
souhláskách B, L, M
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Září
Mluvnice
Co už umíme
Slova s dě – tě – ně, bě – pě – vě - mě
Sloh
Popletená přísloví
Doplň věty, piš věty jinak
Čtení

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
-

Øseřadí slova podle abecedy
Øsprávně vyslovuje a píše slova se skupinami
hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
Øsprávně vyslovuje a píše znělé a neznělé
souhlásky

§
§
§
§

ČJL-5-1-05p,
ČJL-5-1-10p
ČJL-5-1-05p
ČJL-5-1-07p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
ČJL-5-1-09p
-

Žák
Øvypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh
podle přečtené předlohy nebo ilustrací a
domluví se v běžných situacích
Ømá odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování
Øv mluveném projevu volí správnou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo řeči
Øpopíše jednoduché předměty, činnosti a děje
Øopisuje a přepisuje jednoduché texty
Øpíše správně a přehledně jednoduchá sdělení
Øpíše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi
slovy
Øovládá hůlkové písmo
Øtvoří otázky a odpovídá na ně

pravopis a výslovnost:dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
abeceda - řazení slov podle abecedy, orientace v
abecedně řazených seznamech
tvarosloví – druhy slov:
podstatná jména (vyhledávání a určování rodu a
čísla)
vlastní jména
slovesa – vyhledávání v textu
věta – druhy vět, pořádek slov ve větě
(procvičování)

Komunikační a slohová výchova:
Čtení:
§ plynulé čtení textu se správnou intonací
§ tiché čtení
§ orientace ve čteném textu
§ reprodukce čteného textu
§ větný přízvuk
Mluvený projev:
§ upevnění základních technik společenského
styku - oslovení, prosba, omluva, vzkaz,
blahopřání, adresa (základní údaje o sobě a své
rodině)
§ rozhovor, dialog (zahájení a ukončení, umění
naslouchat, respekt k názoru druhých)
§ modulace, intonace, tempo řeči
§ dodržování pravidel společenského chování
(zdvořilé vystupování)
§ výslovnost předložkové vazby
§ tvoření vět na daná slova
§ tvoření otázek a odpovědí
§ slovní přízvuk
§ upevňování neverbální komunikace (mimika,
gesta)
§ krátké vypravování vlastních zážitků, reprodukce
textu, vyprávění podle obrázků
§ popis předmětu, činnosti či děje
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Čítanka str. 3. – 9
Říjen
Mluvnice
Slova s b, p. Slova s d, t
Sloh
Pohádka „O Budulínkovi“ – odpovědi na otázky.
Oslava narozenin – otázka x odpovědi
Blahopřání k narozeninám
Čtení
Čítanka str. 10 – 12, 18 – 19
Listopad
Mluvnice
Slova s dˇ, tˇ. Slova s h, ch.
Sloh
Doplňování vět.Co děláš celý den.
Čtení
Čítanka str. 13 – 17, 20 – 22.
Prosinec
Mluvnice
Slova s v, f. Slova se z, s, ž, š.
Sloh
Nový žák ve třídě. Dopis. Pozdravy.
Čtení
Čítanka str. 23 – 25
Leden
Mluvnice
Abeceda
Pololetní písemná práce
Sloh
Návštěva lékaře. Obálka. Pohled.
Čtení
Čítanka str. 26 – 28, 44 - 47
Únor
Mluvnice
Jak vyslovujeme a píšeme výrazy s předložkami
Sloh
Požádání, Rozloučení
Čtení
Čítanka str. 29 – 33, 48 – 50
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ČJL-5-3-01p,
ČJL-5-3-02p
ČJL-5-3-01p,
ČJL-5-3-02p
ČJL-5-3-02p
ČJL-5-3-02p
ČJL-5-3-04p
-

Žák
Ødramatizuje jednoduchý příběh
Øvypráví děj zhlédnutého filmového nebo
divadelního představení podle daných
otázek
Øčte krátké texty s porozuměním a
reprodukuje je podle jednoduché osnovy
Øurčí v přečteném textu hlavní postavy a jejich
vlastnosti
Ørozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové
prostředí od reálného
Øovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném
textu

Psaní:
§ opis psacího a přepis jednoduchého tištěného
textu
§ psaní krátkých vět podle nápovědy
§ opakování a zdokonalení probraných tvarů
písmen
§ plynulé psaní
§ psaní vlastních jmen
§ zvýšení psací rychlosti
§ dodržování sklonu
§ dodržování úpravy (nadpis, okraje, vzdálenost
mezi písmeny a slovy)

Březen
Mluvnice
Psaní i, í, y, ý po obojet. souhl. – B
Sloh
Ztratili se přátelé, Poznáš pohádku, Vyprávění
Čtení
Čítanka str. 34 – 35, 56 - 59

Literární výchova:
§ četba delšího textu s porozuměním
§ soustředěný poslech předčítaného textu
§ Porozumění textu, hlavní myšlenka, hlavní postavy
a její vlastnosti
§ Báseň, povídka, pověst, spisovatel, básník, čtenář,
kniha, knihovna
§ Přednes básní dle vlastního výběru zpaměti
§ poznání hlavní postavy, její vlastnosti atd.
§ reprodukce a dramatizace podle jednoduché
osnovy
§ návštěva divadelního představení
§ upevňování pravidel chování při kulturních akcích
§ sledování doporučených TV a rozhlasových pořadů

Květen
Mluvnice
Psaní i, í, y, ý po obojet. souhl.– M
Vlastní jména, podstatná jména
Slovesa
Sloh
Orientace v telefonním seznamu, Telefonování,
Popletená pohádka
Čtení
Čítanka str. 39 – 41, 51 - 56

Duben
Mluvnice
Psaní i, í, y, ý po obojet. souhl. – L
Sloh
Otázka a odpovědi., Doplň neúplnou pohádku.
Čtení
Čítanka str. 36 – 38, 60 - 62

Červen
Mluvnice
Závěrečné opakování učiva
Závěrečná písemná práce
Sloh
Umíš správně telefonovat. Co budeš dělat o
prázdninách
Čtení
Čítanka str. 42 - 43

Použité učebnice
Český jazyk 5 učebnice pro 5. ročník vytvořená v souladu s RVP ZV, Doležalová Alena Bára Mgr., Nová škola, s.r.o., Brno, 2015, ISBN 978-80-7289-713-1
Čítanka pro 5. ročník Vhodná pro žáky se SVP, Kozlová, Marie Mgr, Jirušková Miluše Mgr., Nová škola s.r.o., Brno 2013, ISBN 978-80-7289-538-0
Český jazyk 5, Borejová Stanislava, vydala Septima, Praha 2004, ISBN 80-7216196-2
Čítanka pro 5. ročník základní školy a základní školy praktické, Gebhardová Vladimíra, vydala Parta, Praha 2007, ISBN 80-7320-096-1
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5. 1. 6. Český jazyk: 6. ročník

Ročníkové výstupy
ČJL-9-2-01
ČJL-9-2-02

ČJL-9-2-03
ČJL-9-2-04
ČJL-9-2-05
ČJL-9-2-06
ČJL-9-2-07
ČJL-9-2-08

ČJL-9-1-01
ČJL-9-1-02
ČJL-9-1-03
ČJL-9-1-04
ČJL-9-1-05

Učivo

Žák:

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
§ zvuková podoba jazyka – zásady spisovné
Ø spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a
Ø rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy,
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých
frázování)
slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve
frazémech
§ slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její
Ø samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se
jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní
příručkami
zásoby, způsoby tvoření slov
Ø správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a
§ tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
slov
Ø využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných
§ skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov
jazykových projevů podle komunikační situace
ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a
Ø rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
nepřímá řeč, stavba textu
větě a v souvětí
§ pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický
Ø v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
§ obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské –
jednoduché i souvětí
především slovenština – a jiné, jazyky menšinové),
Ø rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a
rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné
zdůvodní jejich užití
útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková
norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a
základy vývoje češtiny, jazykové příručky)
Žák
Ø odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů
a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
§ čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
Ø rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení
záměr partnera v hovoru
jako zdroj informací, vyhledávací), kritické
Ø rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a
(analytické, hodnoticí), prožitkové
zaujímá k ní kritický postoj
§ naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
Ø dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
Ø odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
prostředky souvislého projevu a prostředky
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Tematické plány
Září
M:Zvuková stránka jazyka
S:Vypravování
Č:Čítanka str. 4-19
Říjen
M: Tvoření slov
S: Popis předmětu
Č: Čítanka str. 20-35
Listopad
M: Pravopis slova
S: Popis osoby
Č: Čítanka str. 36-51
Prosinec
M:Podstatná jména
S: Popis dějový
Č: Čítanka str. 52-64
Leden
M:Přídavná jména
S:Popis pracovního postupu
Č: Čítanka str. 65-80
Únor:
M: Zájmena
S:Popis a vypravování
Č: Čítanka str. 81-9
Březen
M:Číslovky
S:Práce s informacemi
Č: Čítanka str. 96-110
Duben
M: Slovesa
S: Výpisky a výtah
Č: Čítanka str. 111-127
Květen
M:Základní větné členy
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ČJL-9-1-06

Ø

ČJL-9-1-07

Ø

ČJL-9-1-08

Ø

ČJL-9-1-09

Ø

ČJL-9-1-10

Ø

ČJL-9-3-01
ČJL-9-3-02
ČJL-9-3-03
ČJL-9-3-04
ČJL-9-3-05
ČJL-9-3-06
ČJL-9-3-07
ČJL-9-3-08
ČJL-9-3-09

komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného
textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů

Žák

Ø uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
Ø rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
stylu autora
Ø formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na
umělecké dílo
Ø tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základů literární teorie
Ø rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor
doloží argumenty
Ø rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
Ø uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
Ø porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
Ø vyhledává informace v různých typech katalogů, v
knihovně i v dalších informačních zdrojích

mimojazykové), zážitkové
§ mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační
normy, základní mluvené žánry podle komunikační
situace), zásady kultivovaného projevu (technika
mluveného projevu, prostředky nonverbální a
paralingvální); komunikační žánry: připravený i
nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez
poznámek, referát, diskuse
§ písemný projev – na základě poznatků o jazyce a
stylu, o základních slohových postupech a žánrech;
vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní
tvořivé psaní (komunikační žánry: výpisek, žádost,
soukromý a úřední dopis, objednávka, teze,
strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika,
subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním
textům
§ způsoby interpretace literárních a jiných děl
§ základy literární teorie a historie – struktura
literárního díla (námět a téma díla, literární
hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk
literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové
prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš),
literatura umělecká a věcná (populárně-naučná,
literatura faktu, publicistické žánry)
§ literární druhy a žánry – poezie, próza, drama,
žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách
času – hlavní vývojová období národní a světové
literatury, typické žánry a jejich představitelé
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S: Encyklopedická hesla
Č: Čítanka str. 128-141
Červen:
M:Věta jednoduchá , souvětí
S:Reklamní a propagační texty
Č: Čítanka str. 142-150

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

Minimální doporučená úroveň
Žák
ČJL-9-2-03p Ø orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
ČJL-9-2-04p Ø pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a
přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
Ø rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
ČJL-9-2-04p,
ČJL-9-2-05p Ø rozezná větu jednoduchou od souvětí
ČJL-9-2-06p Ø správně píše slova s předponami a předložkami
ČJL-9-2-07p Ø ovládá pravopis vyjmenovaných slov
ČJL-9-2-07p

Jazyková výchova:
§ nauka o slově – slova nadřazená, podřazená a
souřadná
§ tvarosloví – vyjmenovaná slova a slova
příbuzná (P,S,V,Z)
§ slovní druhy - podstatná jména (rod, číslo,
životnost a neživotnost u podst.jmen rodu
mužského), slovesa (osoba, číslo, čas,
časování sloves v přítomném čase), osobní
zájmena

Žák
ČJL-9-1-01p, Ø čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
ČJL-9-1-08p
ČJL-9-1-04p, Ø komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole
ČJL-9-1-05p
užívá spisovný jazyk

Literární výchova:
§ práce s textem – charakteristika děje a
jednotlivých postav příběhu
§ poslech a reprodukce – soustředěný poslech,
reprodukce přečteného, recitace,
ČJL-9-1-09p, Ø píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní
dramatizace, čtenářský zážitek vyjádřený
ČJL-9-1-10p
životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby,
pracovní postup; vypráví podle předem připravené
vlastní kresbou
osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka
§ sledování televizních pořadů, návštěva
písemně zpracuje zadané téma
divadelního představení – vyprávění
shlédnutého příběhu

ČJL-9-3-01p
ČJL-9-3-03p
ČJL-9-3-06p
ČJL-9-3-09p
-

Žák
Ø orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní
myšlenku
Ø ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení
Ø rozezná základní literární druhy a žánry
Ø dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
Ø má pozitivní vztah k literatuře

Komunikační a slohová výchova:
Čtení:
§ prohlubování čtenářských dovedností (čtení
vět s přirozenou intonací a přízvukem, tiché
čtení s porozuměním),
§ reprodukce přečteného textu
Mluvený projev:
§ zásady dorozumívání - zásady
kultivovaného projevu, formulace otázek a
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Září
Mluvnice
Opakování a prohlubování učiva
Druhy vět
Hlásky-rozdělení
Slabiky
Sloh
Vypravování podle obr. osnovy, tvoření vět,
synonyma, antonyma – Vzpomínky na prázdniny,
V lese
Popis prac. postupu – Papírový drak
Čtení Str. 3 – 6
Říjen
Mluvnice
Vyjmenovaná slova b, l,
Sloh
Výběr z odpovědí – test – Jste pořádní a čistotní?
Zásady společenského chování, bajka a její význam –
Člověk mezi lidmi
Popis místnosti – Naše třída
Čtení Str.7 – 15
Listopad
Mluvnice
Vyjmenovaná slova m, p
Sloh
Popis podle osnovy, tvoření vět – Dům, ve kterém
bydlím
Vypravování – Jak doma pomáhám
Dramatizace vypravování – Na cestách
Čtení Str.16 – 19
Prosinec
Mluvnice
Vyjmenovaná slova po s
Průběžné opak. učiva-abeceda, pravopis, vlastní
jména
Sloh
Zásady společenského chování, dramatizace –
Jedeme na návštěvu
Dramatizace, popis – V obchodním domě
Vypravování, tradice – Vánoce
Čtení Str.20 – 24
Leden
Mluvnice
Vyjmenovaná slova po v
Upevňování pravopisu všech vyjm. slov
Tvarosloví
Podstatná jména
Sloh
Sestavení přání – Novoroční přání
Vypravování, dramatizace, řešení hádanek – Postavy
z pohádek
Tvorba vlastního příběhu, řetězové vypravování –
Máme rádi pohádky
Čtení Str.26 – 28
Únor
Mluvnice
Opak. a upevňování vyjmenovaných slov

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
slova po z
odpovědí, nahrazování slov slovy podobného Vyjmenovaná
Sloh
Přirovnání – S čím si rádi hrajeme
významu, srozumitelnost sděleného,
Otázky, odpovědi – Umíte se učit?
pochopení obsahu jednoduchého sdělení,
Popis jarní přírody, doplňování správných výrazů do
textu – A je tu zase jaro
§ formy společenského styku – jednoduchá
Čtení Str.29 – 33
Březen
žádost, omluva
Mluvnice
Tvarosloví – pod. jm., tvary
§ popis
Sloh
§ vyprávění
Řazení vět podle dějové souslednosti, hádanky –
Písemný projev:
§ korespondence – psaní adresy, jednoduchého
sdělení
§ vyplnění jednoduchého dotazníku
§ používání Pravidel českého pravopisu

Použité učebnice:
Český jazyk 6, Hošnová E., SPN, Praha 2012, ISBN 80-7235-331-4
Čítanka 6, Janáčková Z., nakladatelství Nová škola Brno 2013,ISBN 978-80-87591-37-6
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Jarní práce na zahradě
Návštěva knihovny, význam knih –Knížka, můj
dobrý kamarád
Velikonoční tradice, sestavení příběhu dle osnovy –
Svátky jara
Čtení Str.35 – 37
Duben
Mluvnice
Slovesa, tvary, časování - koncovky sloves
Sloh
Adresa – forma - Dopisní obálka
Dopis, Blahopřání – úprava, části, obsah, odesílatel,
adresát
Čtení Str. 39 – 42
Květen
Mluvnice
Časování sloves, obtížná slovesa být, bít, mýt, mít…
Sloh
Ústní a písemný popis – Náš byt
Zásady společenského chování, zdvořilostní fráze,
dramatizace – Umíš být zdvořilý
Rozšiřování slovní zásoby, tvorba slov, synonyma,
antonyma – Hrajeme si se slovy
Čtení Str.43 – 50
Červen
Mluvnice
Opakování a prohlubování učiva
Sloh
Otázky, odpovědi, bezpečnost při cestování,
dramatizace – Plánujeme školní výlet.
Čtení Str. 55 – 61

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 1.7. Český jazyk: 7. ročník

Ročníkové výstupy
ČJL-9-2-01
ČJL-9-2-02

ČJL-9-2-03
ČJL-9-2-04
ČJL-9-2-05
ČJL-9-2-06
ČJL-9-2-07
ČJL-9-2-08

ČJL-9-1-01

ČJL-9-1-02
ČJL-9-1-03

Učivo

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Žák:
Ø spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
§ zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti,
slova
modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace,
Ø rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
členění souvislé řeči (pauzy, frázování)
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
§ slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky,
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova,
pojmenování, zvláště ve frazémech
homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby
Ø samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
tvoření slov
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
§ tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
slovníky a příručkami
§ skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě,
Ø správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba
slov a vědomě jich používá ve vhodné
textu
komunikační situaci
§
pravopis
– lexikální, morfologický, syntaktický
Ø využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
§ obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk
vhodných jazykových projevů podle
mateřský), skupiny jazyků (slovanské – především
komunikační situace
slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení
Ø rozlišuje významové vztahy gramatických
národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a
jednotek ve větě a v souvětí
prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a
Ø v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
češtiny, jazykové příručky)
jednoduché i souvětí
Ø rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
a zdůvodní jejich užití
Žák
Ø odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
§ čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj
informačními zdroji
informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnoticí),
Ø rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
prožitkové
komunikační záměr partnera v hovoru
§ naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
Ø rozpoznává manipulativní komunikaci v
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího,
Ø dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
manipulativní působení projevu, zvukové prostředky
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Tematické plány
Září
M:Podstatná jména, přídavná
jména
S:Vypravování
Č:Čítanka str. 3-17
Říjen
M: Zájmena, číslovky
S: Popis
Č: Čítanka str. 18-3
Listopad
M: Slovesa, příslovce
S:Návody pracovního postupu
Č: Čítanka str. 34-51
Prosinec
M: Význam slov
S: Umělecký popis
Č: Čítanka str. 52-67
Leden
M:Slovní zásoba a tvořeno slov
S: Popis osoby a charakteristika
Č: Čítanka str. 68-86
Únor:
M: Věty s podmětem a bez
podmětu
S:Životopis
Č: Čítanka str. 87-100
Březen
M:Podmět a přísudek
S:Souvislý životopis
Č: Čítanka str. 101-114
Duben
M: Předmět
S: Strukturovaný životopis
Č: Čítanka str. 115-131

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-1-04
ČJL-9-1-05

Ø

ČJL-9-1-06

Ø
Ø

ČJL-9-1-07
Ø
ČJL-9-1-08

Ø
ČJL-9-1-09
Ø
ČJL-9-1-10

ČJL-9-3-01
ČJL-9-3-02
ČJL-9-3-03
ČJL-9-3-04
ČJL-9-3-05

jazykovými prostředky vhodnými pro danou
souvislého projevu a prostředky mimojazykové), zážitkové
komunikační situaci
§ mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy,
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
kultivovaného projevu (technika mluveného projevu,
svému komunikačnímu záměru
prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry:
v mluveném projevu připraveném i
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
bez poznámek, referát, diskuse
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
§ písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje
komunikace a pravidel dialogu
ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační
využívá základy studijního čtení – vyhledá
žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka,
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika,
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)
nebo výtah z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text přednese referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů

Žák
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Ø uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo
vlastními slovy interpretuje smysl díla
slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních
Ø rozpoznává základní rysy výrazného
myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace,
individuálního stylu autora
vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k
Ø formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
literárním textům
návštěvy divadelního nebo filmového
§ způsoby interpretace literárních a jiných děl
představení a názory na umělecké dílo
§ základy literární teorie a historie – struktura literárního
Ø tvoří vlastní literární text podle svých schopností
díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice
a na základě osvojených znalostí základů
literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná
literární teorie
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus;
Ø rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
volný verš), literatura umělecká a věcná (populárněnázor doloží argumenty
naučná, literatura faktu, publicistické žánry)
Ø rozlišuje základní literární druhy a žánry,
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Květen
M: Příslovečné určení
S: Životopis spisovatele
Č: Čítanka str. 132-151
Červen:
M:Přívlastek, doplněk
S: Práce s informacemi
Č: Čítanka str. 152-173

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-3-06
ČJL-9-3-07
ČJL-9-3-08
ČJL-9-3-09

porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
Ø uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
Ø porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
Ø vyhledává informace v různých typech katalogů,
v knihovně i v dalších informačních zdrojích

§ literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry
lyrické, epické, dramatické v proměnách času – hlavní
vývojová období národní a světové literatury, typické
žánry a jejich představitelé

Minimální doporučená úroveň
Žák
Jazyková výchova:
ČJL-9-2-03p
Ø orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
§ opakování z nižších ročníků.
ČJL-9-2-04p
Ø pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná
§ pravopis slov s předložkami od-,nad-pod-, před-,bez-,rozjména a přídavná jména; pozná osobní
,vy/vý-,ob-,v.
zájmena; časuje slovesa
§ výrazy s předložkami od, nad, pod, před, bez.
ČJL-9-2-04p,
Ø rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
§ pravopis slov po obojetných souhláskách uvnitř slova.
ČJL-9-2-05p
§ podstatná jména ( pojem skloňování podstatných jmen,
ČJL-9-2-06p
Ø rozezná větu jednoduchou od souvětí
vzory podstatných jmen)
ČJL-9-2-07p
Ø správně píše slova s předponami a
§ pojmenování vlastností a činností.
předložkami
§ pořadí pádů a pádové otázky (nácvik uřčení pádů
ČJL-9-2-07p
Ø ovládá pravopis vyjmenovaných slov
podstatného jména)
ČJL-9-2-07p
Ø zvládá pravopis podle shody přísudku s
§ slovesa (časování sloves v oznamovacím způsobu všech
podmětem
časů).
§ seznámení se základními větnými členy-podmět a
přísudek.
§ Orientační seznámení s ostatními slov. Druhy
ČJL-9-1-01p,
ČJL-9-1-08p

Žák
Ø čte plynule s porozuměním; reprodukuje text

Komunikační a slohová výchova:
§ rozlišování jazykových prostředků spisovných a
nespisovných
§ členění jazykového projevu na úvod, hlavní část a
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Září
Mluvnice
Opakování
Sloh Jak jsem se učil plavat
Letní bouře
Čtení Str. 5 – 7
Říjen
Mluvnice
Nauka o slově-stavba slova,
předložky a předpony
Sloh Výlet, Dárek
Čtení Str. 8 – 19
Listopad
Mluvnice
Tvarosloví – pod. jm.–rod, číslo
Pádové otázky
Sloh Můj den, Telefon
Čtení Str.22 – 26
Prosinec
Mluvnice
Skloňování pod. jm. rodu stř.
Sloh Přišla zima Vánoční stromek

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-1-04p,
ČJL-9-1-05p

Ø komunikuje v běžných situacích, v komunikaci
ve škole užívá spisovný jazyk

ČJL-9-1-09p,
ČJL-9-1-10p

Ø píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví
vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje,
jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle
předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje
zadané téma

§
§
§
§

zakončení
formy společenského stryku: telefonický rozhovor,
vyplňování tiskopisů (poštovní poukázky, průvodky,
podací lístek)
reprodukce a vyprávění textů podle kolektivně sestavené
osnovy
uvědomělé tiché čtení
dramatizace, recitace

Žák
Literární výchova:
Ø orientuje se v literárním textu, nachází jeho
§ pojmy -báje, encyklopedie, slovník
hlavní myšlenku
§ osvojování literatury poslechem
ČJL-9-3-03p Ø ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení
§ spojení čteného textu s ilustrací
ČJL-9-3-06p Ø rozezná základní literární druhy a žánry
ČJL-9-3-09p Ø dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti
literatury
Ø má pozitivní vztah k literatuře
ČJL-9-3-01p

Čtení Str. 29 – 31
Leden
Mluvnice
Skloňování pod. jm. rodu žens.
Sloh Zima U zubního lékaře
Čtení Str. 34 – 45
Únor
Mluvnice
Skloňování rodu mužs. Život.
Sloh Dětský pokoj Vandal v ZOO
Čtení Str.46 – 52
Březen
Mluvnice
Skloňování pod. jm. rodu mužs.
Neživ. + předseda, soudce
Sloh Dopis V knihkupectví
Čtení Str. 53 – 60
Duben
Mluvnice
Slovesa – určování času
Sloh Jaro Velký úklid
Čtení Str.64 – 77
Květen
Mluvnice
Skladba – základní skladeb. dvojice
Tvarosloví – orientační seznámení
s ostat. slov. druhy
Sloh Palačinky Žirafa
Čtení Str. 83 – 95
Červen
Mluvnice
Souhrnná opakování, procvičování
Sloh Vyplňování formulářů –
Objednávka, Pošta
Čtení Doplňková literatura

Použité učebnice:
Český jazyk 7, Hošnová E., SPN, Praha 2008, ISBN 978-80-7235-391-0
Čítanka 7, Vieweghová Thea, nakladatelství Nová škola Brno 2008, ISBN 80-7289-092-1
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 1. 8. Český jazyk: 8. ročník

Ročníkové výstupy
ČJL-9-2-01
ČJL-9-2-02

ČJL-9-2-03
ČJL-9-2-04
ČJL-9-2-05
ČJL-9-2-06
ČJL-9-2-07
ČJL-9-2-08
ČJL-9-1-01
ČJL-9-1-02
ČJL-9-1-03
ČJL-9-1-04

Učivo

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Žák:
Ø spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
§ zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti,
slova
modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace,
Ø rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
členění souvislé řeči (pauzy, frázování)
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
§ slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky,
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova,
pojmenování, zvláště ve frazémech
homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby
Ø samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
tvoření slov
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
§ tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
slovníky a příručkami
§ skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě,
Ø správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba
slov a vědomě jich používá ve vhodné
textu
komunikační situaci
§
pravopis
– lexikální, morfologický, syntaktický
Ø využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
§ obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk
vhodných jazykových projevů podle
mateřský), skupiny jazyků (slovanské – především
komunikační situace
slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení
Ø rozlišuje významové vztahy gramatických
národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a
jednotek ve větě a v souvětí
prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a
Ø v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
češtiny, jazykové příručky)
jednoduché i souvětí
Ø rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
a zdůvodní jejich užití
Žák
Ø odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
§ čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj
informačními zdroji
informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnoticí),
Ø rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
prožitkové
komunikační záměr partnera v hovoru
§ naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
Ø rozpoznává manipulativní komunikaci v
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího,
Ø dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
manipulativní působení projevu, zvukové prostředky
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
souvislého projevu a prostředky mimojazykové), zážitkové
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Tematické plány
Září
M:Podstatná jména
S:Charakteristika
Č: Čítanka str. 8-24
Říjen
M: Přídavná jména
S: Výklad
Č: Čítanka str. 25-49
Listopad
M: Zájmena
S:Referát
Č: Čítanka str. 50-84
Prosinec
M: Číslovky
S: Recenze
Č: Čítanka str. 85-99
Leden
M:Slovesa
S: Úvaha
Č: Čítanka str. 100-122
Únor:
M: Příslovce, předložky, spojky,
částice, citoslovce
S: Některé důležité písemnosti
Č: Čítanka str. 123-158
Březen
M:Rozvíjející větné členy
S:Přihláška
Č: Čítanka str. 159-178
Duben
M: Několikanásobné větné členy
S: Objednávka
Č: Čítanka str. 179-191
Květen

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-1-05
ČJL-9-1-06
ČJL-9-1-07
ČJL-9-1-08

ČJL-9-1-09
ČJL-9-1-10

ČJL-9-3-01

ČJL-9-3-02
ČJL-9-3-03
ČJL-9-3-04
ČJL-9-3-05
ČJL-9-3-06

komunikační situaci
§ mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy,
Ø odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
kultivovaného projevu (technika mluveného projevu,
svému komunikačnímu záměru
prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry:
Ø v mluveném projevu připraveném i
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
bez poznámek, referát, diskuse
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
§ písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o
Ø zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje
komunikace a pravidel dialogu
ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační
Ø využívá základy studijního čtení – vyhledá
žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka,
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika,
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)
nebo výtah z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text přednese referát
Ø uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
Ø využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů
Žák
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Ø uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo
vlastními slovy interpretuje smysl díla
slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních
Ø rozpoznává základní rysy výrazného
myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace,
individuálního stylu autora
vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k
Ø formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
literárním textům
návštěvy divadelního nebo filmového
§ způsoby interpretace literárních a jiných děl
představení a názory na umělecké dílo
§ základy literární teorie a historie – struktura literárního
Ø tvoří vlastní literární text podle svých schopností
díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice
a na základě osvojených znalostí základů
literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná
literární teorie
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus;
Ø rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
volný verš), literatura umělecká a věcná (populárněnázor doloží argumenty
naučná, literatura faktu, publicistické žánry)
Ø rozlišuje základní literární druhy a žánry,
§ literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
lyrické, epické, dramatické v proměnách času – hlavní
představitele
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M: Souvětí podřadné
S: Pozvánka
Č: Čítanka str. 192-202
Červen:
M:Souvětí souřadné
S: Žádost
Č: Čítanka str. 203-220

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-3-07
ČJL-9-3-08
ČJL-9-3-09

Ø uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
Ø porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
Ø vyhledává informace v různých typech katalogů,
v knihovně i v dalších informačních zdrojích

vývojová období národní a světové literatury, typické
žánry a jejich představitelé

Minimální doporučená úroveň
Žák
Jazyková výchova:
ČJL-9-2-03p
Ø orientuje se v Pravidlech českého pravopisu Nauka o slově
ČJL-9-2-04p
Ø pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná - zásady kultivovaného projevu
jména a přídavná jména; pozná osobní
- používání jazykových příruček
zájmena; časuje slovesa
- slovní základ, předpona a přípona, tvoření slov
ČJL-9-2-04p,
Ø rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
- pravopis slov s předponami
ČJL-9-2-05p
- výrazy s předložkami
- dokončení výcviku pravopisu i-y po obojetných souhláskách
ČJL-9-2-06p
Ø rozezná větu jednoduchou od souvětí
uvnitř slova
- pravopis bje-bě,vje-vě, mně-mě
ČJL-9-2-07p
Ø správně píše slova s předponami a
Tvarosloví
předložkami
- podstatná jména (skloňování, pádové otázky, určování
vzoru, pravopis koncovek 1.a 4.pádu vzoru pán, hrad,žena)
ČJL-9-2-07p
Ø ovládá pravopis vyjmenovaných slov
- přídavná jména (rozlišení přídavných jmen měkkých a
tvrdých)
ČJL-9-2-07p
Ø zvládá pravopis podle shody přísudku s
- číslovky (druhy číslovek)
podmětem
- slovesa (časování sloves, určování osoby čísla a času)
- ostatní slovní druhy – orientační rozlišování
Skladba
- základní větné členy: podmět a přísudek
- pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s
několikanásobným podmětem
- věta jednoduchá a souvětí
Žák
ČJL-9-1-01p, Ø čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
Komunikační a slohová výchova:
§ výcvik souvislých jazykových projevů
ČJL-9-1-08p
§ vypravování (ústní nebo písemné) podle připravené osnovy
ČJL-9-1-04p, Ø komunikuje v běžných situacích, v komunikaci
§ rozhovor
ČJL-9-1-05p
ve škole užívá spisovný jazyk
ČJL-9-1-09p,

Ø píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví

§
§
§

pokračování ve výcviku psaní dopisu
adresa, poštovní poukázka
vyplňování jednoduchého tiskopisu
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Září
Mluvnice Opakování učiva
Sloh Vypravování – Prázdninové
vzpomínání
Tak už nám to začíná
Čtení Str. 5 – 9
Říjen
Mluvnice
Nauka o slově, procvičování pravopisu
i,y po obojetných souhláskách
Sloh Vypravování na dané téma – Na
houbách
Slovní vyjádření vnímaných pocitů –
Podzim
Čtení Str. 10 – 19
Listopad
Mluvnice
Podmět a přísudek, pravopis příčestí min.
Sloh Formulace vět na dané téma –
Všední den, Zima přichází z hor
Čtení Str. 20 – 27
Prosinec
Mluvnice
Skladba-pravopis příčestí min., věty
s několikanásob. podmětem
Sloh Pohlednice – adresa, pozdrav, Dopis
Čtení Str.28 – 34
Leden
Mluvnice
Tvarosloví – podst. jmen, pravopis
koncovek-opak.
Psaní bě, bje,vě, vje
Sloh Doporučený dopis, Podací lístek,
poštovní poukázka,
Čtení Str.35 – 39
Únor
Mluvnice

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-1-10p

vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje,
jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle
předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka písemně zpracuje
zadané téma

Žák
ČJL-9-3-01p
ČJL-9-3-03p
ČJL-9-3-06p
ČJL-9-3-09p
-

Ø orientuje se v literárním textu, nachází jeho
hlavní myšlenku
Ø ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení
Ø rozezná základní literární druhy a žánry
Ø dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti
literatury
Ø má pozitivní vztah k literatuře

§
§
§
§
§
§
§

Příd. jmen – rozdělení
Pravopis koncovek příd. jmen
Sloh
Rozhovor – Moje oblíbená kniha
Zásady správné výživy, stolování
(doplňování slov do vět)
Čtení Str. 40 – 45
Březen
Mluvnice
§
Procvič. pravopisu koncovek příd. jmen
Číslovky – druhy
§
Sloh
Osnova čteného textu – Velikonoce
§
Rozhovor – Cyklistika na jaře
Čtení Str. 46 – 53
§
Duben
Mluvnice
Ostatní slovní druhy – zájmena,
příslovce, částice, citoslovce
Literární výchova:
Sloh
§ práce s textem-porozumění textu, vypravování
Vypravování – osnova, Můj spolužák
§ děje podle osnovy, charakteristika postav,
Čtení Str.54 – 59
§ hlavní myšlenka
Květen
§ čtení novin, časopisů a orientace v nich
Mluvnice
§ poslech a reprodukce-soustředěný poslech,
Opakování ohebných a neohebných slov.
§ reprodukce přečteného
druhů, koncovky a jejich pravopis,
§ recitace
pravopis příčestí min. při shodě přísudku
§ dramatizace
s podmětem
Sloh Hovorový a spisovný jazyk –
§ čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
Formuláře
§ literární druhy a žánr - poezie, próza, pohádka a povídka,
Čtení Str. 63 – 72
divadelní hra
§
vyhledávání informací o významných autorech české i světové Červen
Mluvnice
literatury pro děti a mládež na Internetu a v encyklopediích
Opakování a prohlubování učiva z 8.
§ vyjádření čtenářského zážitku kresbou a jednoduché ústní
ročníku
vyjádření dojmu
Sloh Můj životopis
Čtení
Str.73 – 85

vypravování ústní i písemné podle předem připravené osnovy
popis krajiny, osoby, pracovního postupu
stručný životopis
sestavení žádosti podle předlohy
upevňování správného plynulého čtení s porozuměním
tiché čtení s porozuměním
užití vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu se zřetelem
k obsahu textu
čtení beletrie, novin, časopisu a orientace v nich
reprodukce textu na základě otázek, nácvik i samostatné
reprodukce přečteného textu
využití slovníků, encyklopedií, jazykových příruček, Pravidel
českého pravopisu a orientace v nich
mluvený projev – zásady kultivovaného projevu, osobní
komunikace, diskuse

Použité učebnice:
Český jazyk 8, Hošnová E., SPN, Praha 2009, ISBN 978-80-7235-425-2
Čítanka 8, Soukal J., SPN Praha 2015, ISBN 978-80-7235-566-2
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 1. 9. Český jazyk: 9. ročník

Ročníkové výstupy
ČJL-9-2-01
ČJL-9-2-02

ČJL-9-2-03
ČJL-9-2-04
ČJL-9-2-05
ČJL-9-2-06
ČJL-9-2-07
ČJL-9-2-08

ČJL-9-1-01

ČJL-9-1-02
ČJL-9-1-03

Učivo

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Žák:
Ø spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
§ zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti,
slova
modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace,
Ø rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
členění souvislé řeči (pauzy, frázování)
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
§ slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky,
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova,
pojmenování, zvláště ve frazémech
homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby
Ø samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
tvoření slov
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
§ tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov
slovníky a příručkami
§ skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě,
Ø správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba
slov a vědomě jich používá ve vhodné
textu
komunikační situaci
§
pravopis
– lexikální, morfologický, syntaktický
Ø využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
§ obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk
vhodných jazykových projevů podle
mateřský), skupiny jazyků (slovanské – především
komunikační situace
slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení
Ø rozlišuje významové vztahy gramatických
národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a
jednotek ve větě a v souvětí
prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a
Ø v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
češtiny, jazykové příručky)
jednoduché i souvětí
Ø rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
a zdůvodní jejich užití
Žák
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Ø odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od § čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnoticí),
informačními zdroji
prožitkové
Ø rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
§ naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k
komunikační záměr partnera v hovoru
jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a
Ø rozpoznává manipulativní komunikaci v
subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího,
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
manipulativní působení projevu, zvukové prostředky
Ø dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
souvislého projevu a prostředky mimojazykové), zážitkové
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Tematické plány
Září
M:Tvoření slov, pravopis
související se stavbou slova
S:Slohotvorní činitelé
Č: Čítanka str. 8-38
Říjen
M:Význam slova
S: Mluvené a psané texty
Č: Čítanka str. 39-65
Listopad
M: Podstatná jména
S:Oficiálnost projevu, formální
vyjadřování
Č: Čítanka str. 66-88
Prosinec
M: Přídavná jména
S: Sloh a funkce textů
Č: Čítanka str. 89-104
Leden
M:Zájmena, číslovky
S: Některé publicistické útvary
Č: Čítanka str. 105-122
Únor:
M: Slovesa, přechodníky
S: Komentář
Č: Čítanka str. 122134
Březen
M:Vztahy mezi slovy ve větě
S:Fejeton
Č: Čítanka str. 135-148
Duben
M: Věty s podmětem a věty bez
podmětu, větné ekvivalenty
S: Reportáž

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-1-04
ČJL-9-1-05
ČJL-9-1-06
ČJL-9-1-07
ČJL-9-1-08

ČJL-9-1-09
ČJL-9-1-10

ČJL-9-3-01
ČJL-9-3-02
ČJL-9-3-03
ČJL-9-3-04
ČJL-9-3-05
ČJL-9-3-06

jazykovými prostředky vhodnými pro danou
§ mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy,
komunikační situaci
základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady
Ø odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
kultivovaného projevu (technika mluveného projevu,
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry:
svému komunikačnímu záměru
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo
Ø v mluveném projevu připraveném i
bez poznámek, referát, diskuse
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
§ písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje
Ø zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační
komunikace a pravidel dialogu
žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka,
Ø využívá základy studijního čtení – vyhledá
teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika,
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text přednese referát
Ø uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
Ø využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic a
osobních zájmů
Žák
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Ø uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
§ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo
vlastními slovy interpretuje smysl díla
slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních
Ø rozpoznává základní rysy výrazného
myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace,
individuálního stylu autora
vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k
Ø formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
literárním textům
návštěvy divadelního nebo filmového
§ způsoby interpretace literárních a jiných děl
představení a názory na umělecké dílo
§ základy literární teorie a historie – struktura literárního
Ø tvoří vlastní literární text podle svých schopností
díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice
a na základě osvojených znalostí základů
literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná
literární teorie
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus;
Ø rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
volný verš), literatura umělecká a věcná (populárněnázor doloží argumenty
naučná, literatura faktu, publicistické žánry)
Ø rozlišuje základní literární druhy a žánry,
§
literární
druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné

80

Č: Čítanka str. 149-169
Květen
M:Souvětí podřadné s více než
jednou větou vedlejší
S: Rozhovor
Č: Čítanka str. 170-193
Červen:
M:Souvětí souřadné s více než
dvěma větami
S: Přesvědčování a manipulace
Č: Čítanka str. 194-216

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJL-9-3-07
ČJL-9-3-08
ČJL-9-3-09

představitele
Ø uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
Ø porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
Ø vyhledává informace v různých typech katalogů,
v knihovně i v dalších informačních zdrojích

lyrické, epické, dramatické v proměnách času – hlavní
vývojová období národní a světové literatury, typické
žánry a jejich představitelé

Minimální doporučená úroveň
Prohlubování a upevňování učiva z nižších ročníků.
Žák
Jazyková výchova:
Ø orientuje se v Pravidlech českého pravopisu Nauka o slově
Ø pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná
- procvičení známých jevů ve složitějších,
jména a přídavná jména; pozná osobní
frekventovanějších případech
zájmena; časuje slovesa
- slovní základ, předpona a přípona
ČJL-9-2-04p,
Ø rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
- pravopis slov s předponami
ČJL-9-2-05p
- výrazy s předložkami
ČJL-9-2-06p
Ø rozezná větu jednoduchou od souvětí
§ procvičení pravopisu i-y po obojetných souhláskách uvnitř
ČJL-9-2-07p
Ø správně píše slova s předponami a
slova
předložkami
§ procvičení pravopisu bje-bě,vje-vě, mně-mě
ČJL-9-2-07p
Ø ovládá pravopis vyjmenovaných slov
Tvarosloví
ČJL-9-2-07p
Ø zvládá pravopis podle shody přísudku s
seznámení se všemi slovními druhy, jejich určování
podmětem
- podstatná jména (skloňování, určování pádů, určování
vzoru, pravopis koncovek 1.,4. a 7.pádu vzoru pán,
hrad,žena, město)
- přídavná jména (rozlišení přídavných jmen měkkých a
tvrdých, shoda přídavného jména s podstatným jménem)
- časování sloves, určování osoby, čísla a času
- osobní zájmena
§ Skladba
- základní větné členy : podmět a přísudek,
několikanásobný podmět a přísudek
- pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s
několikanásobným podmětem
- pravopis příčestí minulého ve větách s podmětem děti,
my, všichni
- věta jednoduchá a souvětí
ČJL-9-2-03p
ČJL-9-2-04p
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Září
Mluvnice
Opakování učiva
Sloh
Vypravování – Vzpomínka na
prázdniny, Popis – Můj domov
Čtení Str. 5 – 12
Říjen
Mluvnice
Nauka o slově
Sloh
Orientace v textu, vyplňování
tiskopisů – Tradiční řemesla
Sestavování jídelníčku,
společenský styk – Objednávka
jídla v restauraci – Co rádi jíme
Čtení Str. 13 – 17
Listopad
Mluvnice
Tvarosloví – přehled slovních
druhů, pod. jm. – pád číslo, rod
vzor
Sloh
Dotazy a odpovědi – Informace
Vypravování – Rodinné album
Čtení Str. 18 – 21
Prosinec
Mluvnice
Příd. jm., pád. Číslo, rod, vzor
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-

ČJL-9-1-01p,
ČJL-9-1-08p
ČJL-9-1-04p,
ČJL-9-1-05p
ČJL-9-1-09p,
ČJL-9-1-10p

ČJL-9-3-01p
ČJL-9-3-03p

rozlišování jednotlivých vět v nesložitých souvětích,
nejběžnější spojky (a,i,ale,aby, že)

Sloh
Souvislý projev – moje rodina a
přátelé
Popis osoby, charakteristika
Žák
Komunikační a slohová výchova:
Ø čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
§ rozlišování jazykových prostředků spisovných a
osoby – Poznáš se ?
nespisovných
Čtení Str. 25 – 33
Ø komunikuje v běžných situacích, v komunikaci § výcvik souvislých jazykových projevů
Leden
ve škole užívá spisovný jazyk
- vypravování (ústní nebo písemné) podle připravené
Mluvnice
Ø píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví
osnovy
Skloňování příd. jmen-koncovky
vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje,
- telefonický rozhovor
Sloh Dopis
jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle
- objednání jídla v restauraci
Popis prac. postupu – generální
předem připravené osnovy; s vhodnou podporou
- krátké příležitostné projevy
úklid
pedagogického pracovníka písemně zpracuje
§ pokračování ve výcviku psaní – dopisu
Čtení Str. 33 – 38
zadané téma
- doporučený dopis
Únor
- adresa, poštovní poukázka
Mluvnice
- vyplňování tiskopisů
Skladba-věta, zákl. skladeb.
- vyplňování jednoduchého tiskopisu
Dvojice
- vyplnění přihlášky do odborného učiliště
Sloh
- vyplnění žádosti o vydání občanského průkazu a
Sestavení inzerátu – nabídka a
cestovního pasu
odpověď – Kupujeme, prodáváme
§ vypravování ústní i písemně podle předem připravené
Odpovědi na otázky – Buďme
osnovy
ohleduplní
§ popis krajiny, osoby, pracovního postupu
Čtení Str. 38 – 44
§ tradiční životopis, strukturovaný životopis, sestavení žádosti Březen
podle předlohy
Mluvnice
§ upevňování správného plynulého čtení s porozuměním
Shoda přísudku s podmětem
§ tiché čtení s porozuměním
Sloh
§ užití vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu se zřetelem
Práce s textem – Na koncertě
k obsahu textu
Sestavení pozvánky – oslava
§ čtení novin, časopisu a orientace v nich
narozenin
§ reprodukce textu na základě otázek,
Čtení Str. 44 - 49
§ samostatné reprodukce přečteného textu
Duben
§ využití slovníků, encyklopedií, jazykových příruček, Pravidel Mluvnice
českého pravopisu a orientace v nich
Věta jednoduchá, souvětí, spojky
Sloh
Orientace v jízdním řádu,
Žák
Literární výchova:
Ø orientuje se v literárním textu, nachází jeho
§ práce s textem-porozumění textu, orientace v textu,
poštovní poukázka – Doprava
hlavní myšlenku
vypravování děje podle osnovy, charakteristika postav,
Popis – orientace v plánu města –
Ø ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
hlavní myšlenka
V hlavním městě
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ČJL-9-3-06p
ČJL-9-3-09p
-

filmového představení
Ø rozezná základní literární druhy a žánry
Ø dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti
literatury
Ø má pozitivní vztah k literatuře

§
§

čtení novin, časopisů a orientace v nich
poslech a reprodukce-soustředěný poslech, reprodukce
přečteného
§ recitace
§ dramatizace
§ čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
§ literární druhy a žánr - poezie, próza, román, divadelní hra,
muzikál,ukázky divadelních her
§ četba ze světové dětské četby
§ vyhledávání informací o významných autorech české i
světové literatury na Internetu a v encyklopediích
§ beseda o přečtené knize, popř. divadelním nebo filmovém
představení
dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury

Použité učebnice:
Český jazyk 9, Hošnová E., SPN, Praha 2010, ISBN 978-80-7235-481-8
Čítanka 9, Soukal J., SPN Praha 2008, ISBN 978-80-7235-397-2
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Čtení Str.50 – 58
Květen
Mluvnice
Souvětí, interpunkce
Sloh
Vyplňování tiskopisů – Cestování
Čtení Str. 64 – 78
Červen
Mluvnice
Opakování učiva
Sloh
Hovorový a spisovný jazyk,
příprava besedy
Čtení Str. 84 – 90
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5. 2. ANGLICKÝ JAZYK
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah cizího jazyka zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazyková kultura patří k podstatným znakům
všeobecné vyspělosti absolventa základní školy. Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování nových skutečností. Zapojuje žáka do cizojazyčné komunikace
v celé Evropě i světě.
Požadavky na vzdělání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání
v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2. Úroveň A2 -žák rozumí větám a často používaným výrazům z oblasti, které se ho bezprostředně týkají.
Dokáže komunikovat a vyměňovat si informace o běžných skutečnostech.
Cílem výuky cizího jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby, přednostně v anglickém
jazyce. Výuka by měla být zaměřena na rozvíjení řečových dovedností, pravidel komunikace a jednoduchá sdělení, které se používají v běžných
každodenních situacích, ve kterých se žáci mohou ocitnout. Předmět by měl vést k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích .
Výuka by měla být prováděna v menších skupinkách. K dispozici by měli být pomůcky, které jsou k výuce cizího jazyka nezbytné ( slovníky,
prac. listy, …)
Výuka by se také měla zaměřit na reálie zemí, které tímto jazykem hovoří, aby žáci byli schopni pochopit cizojazyčné kultury a prohloubit jejich
toleranci . Rozsah slovní zásoby i forma výuky se přizpůsobuje těmto potřebám.
Dotace hodin v anglickém jazyce na 1. stupni je ve všech ročnících stejná, 3 hodiny týdně. Na druhém stupni je to 12 hodin, po 3 hodinách v každém
ročníku.
Vyučující používají ve výuce hry, písničky, zajímavé projekty (přestože menším dětem trvají déle), a tak zvyšovat zájem žáků o obtížný předmět.
Výuka angličtiny probíhá většinou ve třídách vybavených audiovizuální technikou, někdy v učebně informatiky.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø Žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· Učitel umožňuje žákovi pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebních pomůcek, které napomáhají k výuce anglického jazyka (anglické
slovníky, učebnice, knihy, sešity, pracovní listy, PC apod.) a vede žáka k jejich správnému používání.
Ø Žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
· Učitel zařazuje metody tak aby vedl žáka k samostatnému řešení zadaných úkolů a jejich praktické využití v životě
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Kompetence k řešení problémů
Ø Žák vnímá problémové situace, rozpozná a hledá nejvhodnější způsob řešení
· Učitel vede žáka k vnímání a hledání řešení zadaného problému
Ø Žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
· Učitel vede žáka k úspěchu a povzbuzuje při překonání nezdaru.Pracuje s žákovou chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení.
Kompetence komunikativní
Ø Žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog, také rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
· Učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, samostatnost a slovní zásobu. Vytváří podmínky k samostatné
komunikaci a prezentaci svého mluveného projevu.
Ø Žák využívá jednoduché tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí
· Učitel předkládá žákům různé druhy studijních materiálů a vede je k samostatné práci s nimi jejich využití ve společenském životě
Ø Žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace, využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
· Učitel seznamuje žáka se správnou technikou psaní a čtení, ukazuje mu možnosti využití těchto dovedností v praktickém životě, pro komunikaci při
setkání s cizincem.
Kompetence sociální a personální
Ø Žák respektuje pravidla práce v týmu
· Učitel umožňuje žákovi vyjádřit své názory, náměty, sdělit své pocity a zároveň vhodným způsobem motivuje naslouchat názorům a myšlenkám
druhých
Kompetence digitální
Ø žák využívá digitální technologie, aplikace, online služby k učení AJ
Ø žák vyhledá autentické děje, které lze v průběhu zastavit, vracet (rozhovory, zprávy,..)
Ø žák dokáže sám natošit video, kde se představí, popíše své koníčky a zájmy
Ø žáci dokáží využít el. slovníky
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Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída

ANGLICKÝ JAZYK

OSV

VDO

VMEGS

MuV

MeV

EV

1.
2.

3.

Sociální rozvoj
(1.pol.)

4.

Morální rozvoj
(1.pol.)
Občanská společnost a škola (1.pol.)
Občan, občanská společnost a stát (2.pol.)
Formy participace občanů v politickém životě
(2.pol.)

5.

6.

7.

· Kulturní rozdíly (1.pol.)
· Lidské vztahy (1.pol.)
· Principy sos. smítu a
solidarity(2.pol.)
· Etnický původ (2.pol.)
Multikulturalita (2.pol.)

Tvorba mediálního sdělení (2.pol)

Základní podmínky života
(2.pol.)

· Interpretace vztahu med. sdělení a reality
(2.pol.)
· Vnímání autora med. sdělení (2.pol.)

· Lidské aktivity (1.pol.)
Vztah člověka k prostředí
(2.pol.)

· Evropa a svět nás zajímá (1.pol.)
· Objevujeme Evropu a svět
(1.pol.)
· Jsme Evropané
(1. pol.)

Osobnostní rozvoj
Morální rozvoj
Sociální rozvoj

Kulturní rozdíly
Multikulturalita
Občanská společnost a škola
Občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády
Formy participace občanů v pol. životě

Lidské vztahy

8.

Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané

9.

Objevujeme Evropu a svět

Etnický původ
Principy soc. smíru a solidarity
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Vztah člověka k prostředí

Kritické čtení a vnímání med. sdělení
Stavba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Vnímání autora med. sdělení
Interpretace vztahu med. Sdělení a reality
Fungování a vliv médií
Práce v realizačním týmu

Základní podmínky života
Ekosystémy
Lidské aktivity
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5. 2. 1. Anglický jazyk : 3. ročník

Ročníkové výstupy
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Žák
CJ-3-1-01

CJ-3-1-02
CJ-3-1-03

CJ-3-1-04

CJ-3-1-05

CJ-3-1-06

Ø rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Ø zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými
se v průběhu výuky setkal
Ø rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu,
pokud má k dispozici vizuální oporu
Ø rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici
vizuální oporu
Ø přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či
slovního spojení

Učivo
§ zvuková a grafická podoba jazyka –
fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
§ slovní zásoba – základní slovní zásoba
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů
§ tematické okruhy – domov, rodina, škola,
volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, kalendářní rok (svátky, dny
v týdnu, hodiny)
§ mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět, jsou – li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)

Ø píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
předlohy

Tematické plány
Září
- Hello (Ahoj)
- Good morning (Dobrý den)
- My school bag ( Moje školní taška)
my
Říjen
- Colours (Barvy)
- Numbers (Čísla – 1až6)
- My classroom (Moje učebna)
This is…
Look at
Listopad
- How old are you? (Jak jsi starý?)
mine
- Hallowen
Let us
I am, you are, Are you?
- What is it? (Co je to?)
neurčitý člen
It is…..
Prosinec
- What time is it? (Kolik je hodin?)
- Who is this? (Kdo je toto?)
This is…
What is your name?
He is, she is
- At christmas (O Vánocích)
Leden
- I tis big? (Je to velké?)
- My toys (Moje hračky)
- Where is the ball? (Kde je ten míč?)
in, on
right, wrong
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Únor
- My T-shirt (Moje tričko)
I am wering, Are you wering?
- My head (Moje hlava)
I have got
- My body (Moje tělo)
How many?
Březen
- My jeans (Moje džíny)
- My week (Můj týden)
on
I can
- Letś go shopping (Pojďme nakupovat)
I like, I dońt like

Duben
- Fruit (Ovoce)
číslo jednotné a množné
- Vegetables (Zelenina)
What are these?
- My pet (Moje zvířátko)
It likes….
Květen
- I am writing (Já teď píšu)
I am good at….
I can, I cańt
- Mu mis cooking (Maminka teď vaří)
přítomný čas průběhový
- My school (Moje škola)
Červen
- The alphabet (Abeceda)
- Bingo
procvičování slovíček
- Letś play a game (Zahrejme si hru)

Minimální doporučená úroveň
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Žák

Září
- Hello, Goodbye
- Good morning to you - písnička
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CJ-3-1-01p

Ø je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka

§ zvuková a grafická podoba jazyka –
základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
§ slovní zásoba – základní slovní zásoba
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů
§ tematické okruhy – rodina, škola, volný
čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, zvířata,
číslovky, barvy, hračky
§ mluvnice – základní gramatické struktury a
typy vět, jsou – li součástí pamětně
osvojeného repertoáru (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)

-

Hello, what is your name?
I tis a …
Hit the picture!
On my farm – písnička
Water, hot, fire
I am a robot – básnička
What is your name?

Říjen
- What is a missing?
- Pelmanims – pexeso
- Bingo
- How many fingers?
- One, two, three
- Clap, clap!
- One potato, two potatoes – rozpočitadlo
- Ten little Indians – písnička
- How many marbles?
- One, two, three, four, five – písnička
- I am big, I am small – Říkanka
Listopad
- Jump to the…
- True or False – hra
- My family
- Colours I.
- Mr. Stork lost his cap – hra
- Good night mummy – básnička
- Are you sleeping? – písnička
- Rainbow – Básnička , písnička
- Colour tree
- Colours II. – hra
- My car, your car
Prosinec
- Toys
- Go to….!
- Londonś bridge – písnička
- Draw!
- How many? – hry
- Christmas tree – písnička
- The wheels on the bus – písnička
- We wish you a Merry Christmas – písnička
- What colours is it?
Leden
- Look at the ceiling – básnička
- Rain on thr grass – básnička
- Two little dicky birds – říkanka
- Wind the bobbin up – písnička
- Have you got? I have, I haveńt
- Guess,what is it?
- Keep the line - hra
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Únor
- Where is the table?
- My body
- Warm up activities – rozcvička
- Who is my friend?
- My monster
- Head and shoulders – písnička
- This is my head, my shoulders – básnička
- If youŕe happy – písnička
- Hands on the hips
- Sammy Thumb – písnička
- I am a robot – písnička
Březen
- Jelly, jelly, jam – říkanka
- I like ice cream – písnička
- One, two, three, stop – hra
- What are you eating?
- Apple, apple – hra
- Draw II
- Where is Thumbkin? – písnička
Duben
- If you can
- I like to walk
- Simon says
- You are a robot
- Throw the dice!
- I can run – písnička

Květen
- Three chairs – hra
- Round around – hra
- Od done out!
- Change your places – hra
- I am wearing
- Send the picture
Červen
- Happy birthday - písnička
- Rock, scissors, paper – hra
- Point to the…! – hra
- Guess and win! – hra
- Výrazy a věty často používané v angličtině procvičování

Použité učebnice:
Angličtina pro předškoláky, Portál, s. r. o., Praha 2010
Angličtina pro 3. ročník základní školy, Hello, kids! SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2013
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5. 2. 2. Anglický jazyk : 4. ročník

Ročníkové výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-5-1-01
CJ-5-1-02

CJ-5-1-03

Ø rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
Ø rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Ø rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizzuální
oporu
MLUVENÍ
Žák

Učivo

Tematické plány
Září

§ zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov
§ slovní zásoba – základní slovní zásoba
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů, práce se slovníkem
§ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, jídlo, bydliště, kalendářní rok ( hodiny),
zvířata
§ mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět, jsou – li součástí pamětně osvojeného
repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

-

Welcome (Vítejte)
Who am I? (Kdo jsem)
krátké odpovědi
Have you got a sister ( Máš sestru)

Říjen
- Count to twenty (počítej do 20)
- In the classroom (Ve třídě)
rozkaz
- My birthday (Moje narozeniny)
Listopad
- Find the ball (Najdi ten míč)
vpravo, vlevo, vedle, mezi
- Revision (Opakování)
- How many cars are there? Kolik je tam aut?)
množné číslo
existenční vazba
Prosinec
- How are you? (Jak se máš?)
časování to be
- Kim is ill (Kim je nemocná)
stažené tvary
- My hobbies (Moje záliby)
I like, I don´t like, Do you like?

CJ-5-2-01

Ø se zapojí do jednoduchých rozhovorů

CJ-5-2-02

Ø sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

CJ-5-2-03

Ø odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Leden
- My new crayons (Moje nové pastelky)
- Revision (Opakování)
- Robś computer (Robův počítač)
right, wrong
způsobové sloveso can

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák

Únor
- They can mix colours (Umějí míchat barvy)
Let us…
- My home (Můj dům)
předložky
have got - časování
- My address (Moje adresa)
otázky a krátké odpovědi

CJ-5-3-01

Ø vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům

CJ-5-3-02

Ø rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Březen
- We love dogs (Máme rádi psy)
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-

PSANÍ
Žák
CJ-5-4-01

Ø napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života

CJ-5-4-02

Ø vyplní osobní údaje do formuláře

Letś cook (Pojďme vařit)
rozhovor
Do you eat fruit (Jíte ovoce?)
číslovky do 100

Duben
- Revision (Opakování)
- Danś day (Danův den)
určování času
přítomný čas prostý
- Sports and games (Sport a hry)
Přítomný čas prostý - zápor
Květen
- In the park (V parku)
gerundium
- Today (Dnes)
Vyučovací předměty
- In the town (Ve městě)
Excuse me….
Červen
- Revision (Opakování)
- Little red riding hood (Červená karkulka)
- Jack and the beanstalk (jack a fazole)

Minimální doporučená úroveň
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Žák
CJ-5-1-01p

Ø rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

-

Ø rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)
Ø rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

CJ-5-2-01p

MLUVENÍ
Žák
Ø pozdraví a poděkuje

CJ-5-2-02p

Ø sdělí své jméno a věk

CJ-5-1-02p

§ zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov
§ slovní zásoba – základní slovní zásoba
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů
§ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, lidské tělo, jídlo, dopravní prostředky,
číslovky, barvy, hračky, svátky, roční období
§ mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět, jsou – li součástí pamětně osvojeného
repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Září
- Hello
- Family album
- Animals
- Colours
Říjen
- Count
- Numbers
- Clothes
Listopad
- Washing line
- Good morning, Good night
- House
- Furniture
Prosinec
- Merry Christmas
- School
- Market
Leden
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CJ-5-2-03p

-

Ø vyjádří souhlas a nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

Únor
- Magic pot
- My body
- Head

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-5-3-02p

Březen
- Toy shop
- Zoo
- Bingo – hra

Ø rozumí slovům, se kterými se v rámci probíraných
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)

Duben
- Meggyś day
- Meggy is unhappy
- Meggy is busy
- Sports

PSANÍ
Žák
-

Happy birthday
Abracadabra
Breakfast
Magic tree

Květen
- Friends
- Seasons
- Transport

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka

Červen
- Holiday
- Throw the die – hra

-

Použité učebnice:
Angličtina pro 4. ročník základní školy, Hello, kids! SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2014
Meggy 1, Jazyková přípravka s. r. o, Angličtina pro nejmenší
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5. 2. 3. Anglický jazyk : 5. ročník

Ročníkové výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-5-1-01
CJ-5-1-02

CJ-5-1-03

Ø rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
Ø rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Ø rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizzuální
oporu
MLUVENÍ
Žák

CJ-5-2-01

Ø se zapojí do jednoduchých rozhovorů

CJ-5-2-02

Ø sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

CJ-5-2-03

Ø odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Učivo
§ zvuková a grafická podoba jazyka
– fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
§ slovní zásoba – základní slovní
zásoba v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů,
práce se slovníkem
§ tematické okruhy – domov, rodina,
škola, volný čas, povolání, lidské
tělo, jídlo, oblékání, nákupy,
bydliště, dopravní prostředky,
kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu,
hodiny), zvířata, příroda, počasí
§ mluvnice – základní gramatické
struktury a typy vět, jsou – li
součástí pamětně osvojeného
repertoáru (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Ø vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům

CJ-5-3-02

Ø rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Září
- My letter (Můj dopis)
- Who is who? (Kdo je kdo?)
that, those
- Better or worse? (Lepší nebo horší?)
Říjen
- Are they the same? (Jsou stejní?)
druhý stupeň přídavných jmen
- The weather (Počasí)
- Computers (Počítače)
a lot of
Listopad
- Letś do a project (Udělejme projekt)
otázky a odpovědi
- Revision (Opakování)
- In our flat (V našem bytě)
Prosinec
- In our house (V našem domě)
Telefonní rozhovor
- What time? (V kolik hodin?)
- What is the matter (Co se děje?)
způsobové sloveso must
Leden
- I would like it (Chtěl bych to)
- Revision (Opakování)
- What is on TV? (Co je v TV)
předložky

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-5-3-01

Tematické plány

Únor
- Winter holidays (Zimní prázdniny)
zápor v angličtině
- What is the date? (Jaké je datum?)
předložky in, on, at
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- Jobs (Povolání)
tvary osobních zájmen

PSANÍ
Žák
CJ-5-4-01

Ø napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života

CJ-5-4-02

Ø vyplní osobní údaje do formuláře

Březen
- Farm animals (Domácí zvířata)
stupňování přídavných jmen
- How much is it? (Kolik to stojí?)
rozhovor
- I will be there (Budu tam)
tvoření budoucího času
Duben
- Revision (Opakování)
- Yesterday (Včera)
to be v minulém čase
- We had fish (Měli jsme rybu)
to have v minulém čase
Květen
- What did you do? (Co jsi dělal?)
minulý čas pravidelných sloves
- We went shopping (Šli jsme nakupovat)
nepravidelná slovesa
- The UK and the USA (UK a USA)
Červen
- Revision (Opakování)
- Rhymes (Říkanky)
- Fairy tales (Pohádky)

Minimální doporučená úroveň
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Žák
CJ-5-1-01p

CJ-5-1-02p

-

Ø rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
Ø rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)
Ø rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

§ zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov
§ slovní zásoba – základní slovní zásoba
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů
§ tematické okruhy – rodina, škola, volný čas,
lidské tělo, jídlo, oblékání, zvířata, číslovky,
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Září
- Hello
- My family
- What is this?
Říjen
- What is this?
- What is your name?
- Rainbow
Listopad
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MLUVENÍ
Žák
CJ-5-2-01p

Ø pozdraví a poděkuje

CJ-5-2-02p

Ø sdělí své jméno a věk

CJ-5-2-03p

Ø vyjádří souhlas a nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

CJ-5-3-02p

-

barvy, hračky, svátky, roční období, zvířátka,
oblékání
§ mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět, jsou – li součástí pamětně osvojeného
repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

- What colours is it?
- Numbers
Prosinec
- Merry Christmas
- Happy birthday
- How old are you?
Leden
- Happy birthday
- Colours
- Ten little indians
Únor
- Left, right
- I like…
- Magic tree

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
Ø rozumí slovům, se kterými se v rámci probíraných
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)

Březen
- My parrot
- I am hungry
- Food
- My car

PSANÍ
Žák
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka

Duben
- Spring
- Autumn
- Winter
- Summer
Květen
- Seasons
- Clothes
- Head and shoulders
Červen
- My clown
- Goodbye
- Opakování učiva

Použité učebnice:
Angličtina pro 5. ročník základní školy, Hello, kids,SPN – pedagogické nakladatelství,akciová společnost, Praha 2008
Meggy 2, Jazyková přípravka s. r. o, Angličtina pro nejmenší
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5. 2. 4. Anglický jazyk : 6. ročník

Ročníkové výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01
CJ-9-1-02

Ø rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
Ø rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

MLUVENÍ
Žák
CJ-9-2-01

Ø zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-02

Ø mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

CJ-9-2-03

Ø vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa
a věci ze svého každodenního života

Učivo
§ zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, in tonace, ovládání
pravopisu osvojené slovní zásoby
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby
k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a
komunikačním situacím, práce se slovníkem
§ tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví,
pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda a město, nákupy a móda, společnost a její
problémy, volba povolání, moderní technologie a
média, cestování, reálie zemí příslušnýchj
jazykových oblastí
§ mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů
k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-3-01

Ø vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-02

Ø rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

Tematické plány
Září
- Welcome (Vítejte)
letopočty
- The internet (Internet)
názvy zemí a národů
otázky v přítomném čase
prostém
- At the seaside (U moře)
přítomný čas prostý
Říjen
- Last week (Minulý týden)
minulý čas prostý
- The earth (Země)
stupňování přídavných jmen
- Hallowen (Hallowen)
Listopad
- Thanksgiving day (Den
díkůvzdání)
- Revision (Opakování)
- Children (Děti)
Prosinec
- At school (Ve škole)
stupňování víceslabičných
přídavných jmen
- The English lesson (Hodina
angličtiny)
přivlastňovací zájmena
- December (Prosinec)
datum
Leden
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CJ-9-4-01

- The Czech republic (Česká
republika)
číslovky do milionu
- Revision (Opakování)
- Friday 13th (pátek třináctého)
triády nepravidelných sloves

PSANÍ
Žák
Ø vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

CJ-5-4-02

Ø napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

ČJ-9-4-03

Ø reaguje na jednoduché písemné sdělení

Únor
- The calendar (Kalendář)
neurčitá a záporná zájmena,
příslovce
- Easter (Velikonoce)
století, existenční vazba
- Hello (Ahoj)
číslovky násobné
Březen
- Shopping (Nakupování)
britská a americká měna
budoucí čas
- Strangers (Cizinci)
příslovce
- At the museum (V muzeu)
look, prefer
Duben
- Revision (Opakování)
- At the doctorś (U lékaře)
- Stay fit (Buď fit)
Květen
- Animals (Zvířata)
minulý čas pravidelných
sloves
- Sport (Sport)
good at
- Reading books (Čtení knih)
Červen
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- Revision (Opakování)
- Thje six sillies (Šest pošetilých)
- Lazy Jack (Líný Honza)

Minimální doporučená úroveň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01p

Ø rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů

CJ-9-1-02p

Ø rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

MLUVENÍ
Žák
CJ-9-2-01p

Ø odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

§ zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby
k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a
komunikačním situacím, práce se slovníkem
§ tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas, příroda a město
§ mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů
k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-3-01p

ČJ-9-4-03p

Září
- seznámení s anglickým jazykem
(zvuková odlišnost,
výslovnost)
- anglická abeceda I,A,B,C,D,E
- pozdravy (přivítání a loučení)
Říjen
- Who is this?
- What is your name? My name
is…
- Barvy
- Práce se slovníkem
Listopad
- School
- Jednoduché pokyna
- Numbers 1,2,3,4,5
- Sčítání - plus

Ø rozumí slovům, a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických okruhů (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)

Prosinec
- My family
- I, you, we have
- My, our, your

PSANÍ
Žák

Leden
- Anglická abeceda J,K,L,M,N,O
- Numbers 6,7,8,9,10
- Přídavná jména

Ø reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se
týkají jeho osoby

Únor
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- Numbers 10,11,12,13,14,15
- What is your phone number?
My phone number is….
Březen
- Town
- I live in…
- Zájmena osobní a přivlastňovací
- Anglická abeceda F,G,H,P,R,S
Duben
- Numbers 16,17,18,19,20
- minus
- How old are \you?
- I am….
Květen
- Nature
- To be
- Předložky – on, under, in, with
Červen
- Where is…. What is this?
- Not to be
- Anglická abeceda T,U,V,W,Z

Použité učebnice:
Angličtina pro 6. ročník základní školy, Hello, kids,SPN – pedagogické nakladatelství,akciová společnost, Praha 2009
Základy angličtiny pro 2.stupeň základní školy praktické – 1. Díl, Nakladatelství PARTA, 2008
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5. 2. 5. Anglický jazyk : 7. ročník

Ročníkové výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01
CJ-9-1-02

Ø rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
Ø rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

MLUVENÍ
Žák
CJ-9-2-01

Ø zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-02

Ø mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

CJ-9-2-03

Ø vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa
a věci ze svého každodenního života

Učivo
§ zvuková a grafická podoba jazyka –
rozvíjení dostatečně srozumitelné
výslovnosti a schopnosti rozlišovat
sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, in tonace,
ovládání pravopisu osvojené slovní
zásoby
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím, práce
se slovníkem
§ tematické okruhy – škola, volný čas,
kultura, péče o zdraví, stravovací
návyky, příroda, společnost a její
problémy, cestování, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí
§ mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-3-01

Ø vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-02

Ø rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

Tematické plány
Září
- Summer course (letní kurz)
letopočty
all, of
- In the woods (V lese)
tázací zájmena
to want
- Save the earth(Chraňte zemi)
zákazy
Říjen
- Five senses (Pět smyslů)
be able to
- Your health (Tvoje zdraví)
- Enjoy your meal (Dobrou chuť)
minulý čas průběhový
neurčité číslovky
Listopad
- Chocolate (Čokoláda)
zástupná zájmena
- Revision (Opakování)
- Solar system (Sluneční soustava)
neither-nor
Prosinec
- History (Dějiny)
Neurčitá zájmena – some, others, the others
- The British (Britové)
- Scotland (Skotsko)
as, as
Leden
- Ireland (Irsko)
zlomky
- Revision (Opakování)
- The Vikings (Vikingové)
triády nepravidelných sloves
Únor
- Canada (Kanada)
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- Pocahontas (Pocahontas)
století, existenční vazba
- Colonial times (Koloniální doba)
as x like

PSANÍ
Žák
CJ-9-4-01
Ø vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-5-4-02

Březen
- New York (New York)
- Australia (Austrálie)
- Koalas (Koaly)
look, prefer

Ø napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
ČJ-9-4-03
Ø reaguje na jednoduché písemné sdělení

Duben
- Revision (Opakování)
- Have you ever been…? (Už jsi někdy ….?)
předpřítomný čas prostý
- At school (Ve škole)
minulý čas prostý
Květen
- At the station (Na nádraží)
Shall I…? Shall we…?
- Friends (Přátelé)
- An accident (Nehoda)
Why don´t you…?
must x mustn´t
Červen
- Revision (Opakování)
- Ali-Baba (Ali Baba)
- Gulliverś travels (Guliverovy cesty)

Minimální doporučená úroveň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01p

CJ-9-1-02p

Ø rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů
Ø rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

§ zvuková a grafická podoba jazyka –
rozvíjení dostatečně srozumitelné
výslovnosti
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým

Září
- opakování
- člen určitý a neurčitý
- vyprávění o sobě – My name is…, I am…, I live
in….., My phone number is….
Říjen
- Počasí a oblékání
- Tvoření otázek - Are you..?, Do you…?, Is
he…?
Listopad
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MLUVENÍ
Žák
CJ-9-2-01p

Ø odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák

CJ-9-3-01p

okruhům a komunikačním situacím, práce
se slovníkem
§ tematické okruhy – počasí, oblékání,
nákupy, jídlo, sport, hry, kalendář – roční
období, dny v týdnu
§ mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Ø rozumí slovům, a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických okruhů (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)

- I like…..
- Otázka – When?
- Numbers 20 - 29
Prosinec
- Nákupy, Jídlo, Pití
- Jednotné a množné číslo
- Práce se slovníkem
Leden
- Can , can not, can - otázka
- How many…? How much…?
- I am sorry
- Číslovky 30 – 40, 40 - 50
Únor
- Sport a hry
- Existenční vazba – There is, there are
- I am interested in….

PSANÍ
Žák

Březen
- Turn left, turn right
- Go, go straight on
- Stop
- Číslovky 60 -70, 70 -80, 80 -90

Ø reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se
týkají jeho osoby
ČJ-9-4-03p

Duben
- Kalendář
- Roční období, dny v týdnu
Květen
- Stupňování good – better – the best
- Letś go……
Červen
- Číslovky 100 - 300
- Práce se slovníkem
- Opakování

Použité učebnice:
Angličtina pro 7. ročník základní školy, Hello, kids,SPN – pedagogické nakladatelství,akciová společnost, Praha 2010
Základy angličtiny pro 2.stupeň základní školy praktické – 2. díl, Nakladatelství PARTA, 2009
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5. 2. 6. Anglický jazyk : 8. ročník

Ročníkové výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01
CJ-9-1-02

Ø rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
Ø rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

MLUVENÍ
Žák
CJ-9-2-01

Ø zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-02

Ø mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

CJ-9-2-03

Ø vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa
a věci ze svého každodenního života

Učivo
§ zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, in tonace, ovládání
pravopisu osvojené slovní zásoby
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby
k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a
komunikačním situacím, práce se slovníkem
§ tematické okruhy – škola, volný čas, kultura,
pocity a nálady, nákupy a móda, stravovací
návyky, společnost a její problémy, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
§ mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů
k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Ø vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-02

Ø rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

Září
- Talking about language (povídání o jazyce)
slovní druhy
all, of
- My vocabulary (Moje slovní zásoba)
time
some, any, much, little
- A typical day (Běžný den)
have - použití
Říjen
- Films or books (Filmy nebo knihy)
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
How long…?
- Fashion (Móda)
minulý čas prostý, minulý čas průběhový
- Maths (Matematika)
budoucí čas
Listopad
- Problems (Problémy)
Způsobová slovesa – can, may, must +
opisy
- Revision (Opakování)
- You should be good (Měl bys být hodný)
should x shouldn´t
Prosinec
- Letś be friends (Buďme kamarádi)
- A World-Famous book (Světoznámá kniha)
- Aliens (Mimozemšťané)
trpný rod

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-3-01

Tematické plány

Leden
- Written in the stars (Psáno ve hvězdách)
What about you?
- Revision (Opakování)
- Travelling (Cestování)
zvratná a zdůrazňovací zájmena
Únor
- In a hotel (V hotelu)
- British history (Britské dějiny)
- The symbols of the UK(Symboly spojeného
království)

104

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
British national anthem

PSANÍ
Žák
CJ-9-4-01

Ø vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

CJ-5-4-02

Ø napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

ČJ-9-4-03

Březen
- London (Londýn)
- Department stores (obchodní domy)
já také ano, já také ne
- Shop till you drop (Nákupní horečka)
look, prefer
Duben
- Revision (Opakování)
- The American revolution (Americká
revoluce)
I think , i don´t think
- The American civil war (Americká občanská
válka)

Ø reaguje na jednoduché písemné sdělení

Květen
- The symbols of the USA (Symboly USA)
American anthem
- As american as apple pie (Typicky
americké)
- Fast food restaurants (Rychléobčerstvení)
Červen
- Revision (Opakování)
- The ugly duckling (ošklivé káčátko)
- The bear family (Medvědí rodinka)

Minimální doporučená úroveň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01p

CJ-9-1-02p

Ø rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů
Ø rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby
MLUVENÍ
Žák

CJ-9-2-01p

Ø odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

§ zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby
k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a
komunikačním situacím, práce se slovníkem
§ tematické okruhy – kalendář – roční období,
měsíce v roce, dny v týdnu, město a vesnice,
příroda a venkov, zdraví a nemoc, ubytování
§ mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů
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Září
- opakování – slovní zásoba, to be, to
like..
- přítomný čas prostý – kladná věta
- přítomný čas prostý - zápor
Říjen
- Město a vesnice
- Vazba – would like, would you like, to
want
Listopad
- Přídavná jména - antonyma
- Travel by…., dopravní prostředky
- Předložka on+dny v týdnu
at+weekend
- Podzimní měsíce
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-3-01p

k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)

Ø rozumí slovům, a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických okruhů (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)

Leden
- Frekvenční příslovce – usually, seldom,
never
- Zimní měsíce

PSANÍ
Žák
ČJ-9-4-03p

Prosinec
- Nature and country
- Must, must not

Únor
- Health and Illness
- I feel
- To hope

Ø reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se
týkají jeho osoby

Březen
- To be + přídavné jméno
- Vazba: How are you?
- Vyjádření vlastnictví – Whose is it?
Duben
- Accomodation
- What is the weather like?
- What is the price?
Květen
- Souhlas, nesouhlas –I agree, I don´t
agree, Do you agree?
- Jarní měsíce
Červen
- Letní měsíce
- In+měsíc, roční období
- What do you do in (on, at)?
- Opakování

Použité učebnice:
Angličtina pro 8. ročník základní školy, Hello, kids,SPN – pedagogické nakladatelství,akciová společnost, Praha 2011
Základy angličtiny pro 2.stupeň základní školy praktické – 3. díl, Nakladatelství PARTA, 2010
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5. 2. 7. Anglický jazyk : 9. ročník

Ročníkové výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01
CJ-9-1-02

Ø rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
Ø rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

MLUVENÍ
Žák
CJ-9-2-01

Ø zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-02

Ø mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

CJ-9-2-03

Ø vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa
a věci ze svého každodenního života
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák

CJ-9-3-01

CJ-9-3-02

Učivo
§ zvuková a grafická podoba jazyka –
rozvíjení dostatečně srozumitelné
výslovnosti a schopnosti rozlišovat
sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, in
tonace, ovládání pravopisu osvojené
slovní zásoby
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující
slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním
situacím, práce se slovníkem
§ tematické okruhy – domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas, kultura,
pocity a nálady, móda, společnost a její
problémy, cestování, volba povolání,
moderní technologie a média, reálie
zemí příslušných jazykových oblastí
§ mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Ø vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

Tematické plány
Září
- Summer holidays (letní prázdniny)
come, get, arrive
spojky v souvětích příčinných
- My relatives (Moji příbuzní)
time
nepřímá věta tázací
- Friends will be friends (Přátelé zůstanou přáteli)
Říjen
- An open story (Otevřený příběh)
přípona – ful, -less
přídavná jména po slovesech be, get, become
- Are you good at maths? (Jsi dobrý v matematice?)
Příslovce, stupňování příslovcí
- Welcome to Prague (Vítejte v Praze)
Listopad
- Our trip to South Bohemia (Náš výlet do Jižních
Čech)
- Revision (Opakování)
- Plans for Hallowen (Plány na Helloween)
spojky ve větách časových
Prosinec
- Chores (Domácí povinnosti)
vedlejší věty příslovečné místní
- In the town (Ve městě)
účelové věty
- Experiments (Pokusy)
věty podmínkové
budoucí čas po českém jestliže
Leden
- An exhibition (Výstava)
vztažná zájmena
- Revision (Opakování)
- Learning languages (Učení se jazykům)
pozdravy a zdvořilostní fráze

Ø rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

Únor
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- Travelling (Cestování)
zdvořilostní fráze
časy v jízdních řádech
- Will you help me, please? (Pomůžete mi, prosím?)
zdvořilostní otázky
internet
- The way we look(Jak vypadáme)
modální slovesa

PSANÍ
Žák
CJ-9-4-01

Ø vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

CJ-5-4-02

Ø napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

ČJ-9-4-03

Ø reaguje na jednoduché písemné sdělení

Březen
- Sports (Sport)
- Invitations (Pozvánky)
- Jobs and interests (Povolání a zájmy)
opakování frází
Duben
- Revision (Opakování)
- Elizabethan age(Alžbětinská doba)
- The industrial revolution (Průmyslová revoluce)
Květen
- Victorian period (Viktoriánské období)
- In war (Ve válce)
- The wild west (Divoký západ)
Červen
- Revision (Opakování)
- The baby-sitters club (Klub hlídání dětí)
- J.R.R.Tolkien (J.R.R.Tolkien)

Minimální doporučená úroveň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-1-01p

CJ-9-1-02p

Ø rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů
Ø rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

MLUVENÍ
Žák

§ zvuková a grafická podoba jazyka –
rozvíjení dostatečně srozumitelné
výslovnosti
§ slovní zásoba – rozvíjení dostačující
slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním
situacím, práce se slovníkem
§ tematické okruhy – domov a dům, škola,
příprava na povolání, nákupy a móda,
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Září
- opakování - přítomný čas prostý
- přítomný čas prostý – otázky, krátké odpovědi
- to have x must
- žádost o pomoc, omluvy
Říjen
- Domov a dům
- Určování času – what is the time?
- Who is that?
Listopad
- Škola, příprava na povolání
- I have to….
- I want to……
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CJ-9-2-01p

Ø odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Žák
CJ-9-3-01p

části dne, cestování – prázdniny,
ubytování
§ mluvnice – rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Ø rozumí slovům, a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických okruhů (zejména má-li
k dispozici vizuální oporu)

Leden
- Části dne
- Povolání
- Přítomný čas průběhový
Únor
- Nákupní centrum
- Like (sloveso) x like (příslovce)
- Tvoření příslovcí

PSANÍ
Žák
ČJ-9-4-03p

Prosinec
- I look forward to….
- I am sure/ I am not sure
- How about…?

Březen
- Části těla
- Let me…..použití
- Přítomný čas průběhový - zápor

Ø reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se
týkají jeho osoby

Duben
- Prázdniny
- Fráze: Look out! Be careful! Have a nice day!
Květen
- Přítomný čas prostý - otázka
What…
Where….
How…..
Who…..
Why……
Whose…..
Červen
- English speaking countries
- The USA
- Opakování

Použité učebnice:
Angličtina pro 9. ročník základní školy, Hello, kids,SPN – pedagogické nakladatelství,akciová společnost, Praha 2012
Základy angličtiny pro 2.stupeň základní školy praktické – 4. díl, Nakladatelství PARTA, 2011
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5. 3. NĚMECKÝ JAZYK
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vzdělávací oblast cizího jazyka zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa ZŠ. Další cizí jazyk přispívá k chápání a objevování nových skutečností
mimo mateřský jazyk. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy.
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců v jejich osobním životě, studiu a povolání.
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního
porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Vzdělávání v dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky / Žák rozumí
známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, umí tyto fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky. Dokáže se
jednoduchým způsobem domluvit./
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku, 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku.
Výuka probíhá většinou ve třídě a v učebně počítačové techniky.
Výuka je především zaměřena na tyto oblasti:
· receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním)
· produktivní řečové (ústní a písemný projev)
· komunikační (jednoduchá komunikace)
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito předměty: český jazyk, zeměpis ( reálie německy mluvících
zemí), Pracovní vyučování ( výroba pomůcek pro vyučování), výtvarná výchova ( výroba pomůcek pro vyučování a výtvarné zpracování probíraného
tématu).
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Německý jazyk uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø Žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· Učitel umožňuje žákovi pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebních pomůcek, které napomáhají k výuce anglického jazyka (anglické
slovníky, učebnice, knihy, sešity, pracovní listy, PC apod.) a vede žáka k jejich správnému používání.
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Ø Žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
· Učitel zařazuje metody tak aby vedl žáka k samostatnému řešení zadaných úkolů a jejich praktické využití v životě
Kompetence k řešení problémů
Ø Žák vnímá problémové situace, rozpozná a hledá nejvhodnější způsob řešení
· Učitel vede žáka k vnímání a hledání řešení zadaného problému
Ø Žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
· Učitel vede žáka k úspěchu a povzbuzuje při překonání nezdaru.Pracuje s žákovou chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení.
Kompetence komunikativní
Ø Žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog, také rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
· Učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, samostatnost a slovní zásobu. Vytváří podmínky k samostatné
komunikaci a prezentaci svého mluveného projevu.
Ø Žák využívá jednoduché tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí
· Učitel předkládá žákům různé druhy studijních materiálů a vede je k samostatné práci s nimi jejich využití ve společenském životě
Ø Žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace, využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
· Učitel seznamuje žáka se správnou technikou psaní a čtení, ukazuje mu možnosti využití těchto dovedností v praktickém životě, pro komunikaci při
setkání s cizincem.
Kompetence sociální a personální
Ø Žák respektuje pravidla práce v týmu
· Učitel umožňuje žákovi vyjádřit své názory, náměty, sdělit své pocity a zároveň vhodným způsobem motivuje naslouchat názorům a myšlenkám
druhých
Kompetence digitální
Ø žák využívá digitální technologie, aplikace, online služby k učení AJ
Ø žák vyhledá autentické děje, které lze v průběhu zastavit, vracet (rozhovory, zprávy,..)
Ø žák dokáže sám natošit video, kde se představí, popíše své koníčky a zájmy
Ø žáci dokáží využít el. slovníky
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Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída
OSV
VDO
6.

7.

NĚMECKÝ JAZYK
MuV
VMEGS

Osobnostní rozvoj
Morální rozvoj
Sociální rozvoj

MeV

EV

Kultzurní rozdíly
Multikulturalita
Občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
Principy demokracie jako formy vlády

Kritické čtení a vnímání med. sdělení

Lidské vztahy

8.

Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané

9.

Objevujeme Evropu a svět

Etnický původ
Principy soc. smíru a solidarity
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Stavba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Vnímání autora med. sdělení
Fungování a vliv médií
Práce v realizačním týmu

Ekosystémy
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5. 3. 1. Německý jazyk 6. - 9. ročník

Ročníkové výstupy
DCJ-9-1-01

DCJ-9-1-02

DCJ-9-1-03

DCJ-9-3-01
DCJ-9-3-02
DCJ-9-3-03

DCJ-9-2-01
DCJ-9-2-02

DCJ-9-2-03

DCJ-9-4-01
DCJ-9-4-02

Žák
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ø rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně
Ø rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
Ø rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ø rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům
Ø rozumí slovům a jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům
Ø rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v
něm požadovanou informaci
MLUVENÍ
Ø se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Ø sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
Ø odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné
otázky pokládá
PSANÍ
Ø vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
Ø napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Učivo
Učivo
Ÿ zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
Ÿ slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
Ÿ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání,
nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny),
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí
Ÿ mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)
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DCJ-9-4-03

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
Ø stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Minimální doporučená úroveň

DCJ-9-1-01p
DCJ-9-1-02p
DCJ-9-1-03p

DCJ-9-3-02p

DCJ-9-2-01p
DCJ-9-2-02p
DCJ-9-4-02p

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ø je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
Ø rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
Ø rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v
rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
Ø rozumí otázkám, které se týkají základních
osobních údajů (zejména jména a věku)
Ø rozumí jednoduchým pokynům učitele
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ø rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v
rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
MLUVENÍ
Ø pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
Ø sdělí své jméno a věk
PSANÍ
Ø reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se
týkají jeho osoby

Učivo
Ÿ zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
Ÿ slovní zásoba – slovní zásoba v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
Ÿ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání,
nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny),
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí
Ÿ mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Deutsch mit Max, 1. díl, Fišarová Olga, Zbranková Milena, vydal Fraus, Plzeň 2006, ISBN 80-7238-531-3
Deutsch mit Max, 2. díl, Fišarová Olga, Zbranková Milena, vydal Fraus, Plzeň 2007, ISBN 978-80-7238-594-2
Základy němčiny pro 2. stupeň základní školy praktické, díl 1., učebnice, PS, Fesslová R., Horník J., Parta, Praha 2010, ISBN 978-80-7320-150-0
Základy němčiny pro 2. stupeň základní školy praktické, díl 2., učebnice, PS, Fesslová R., Horník J., Parta, Praha
Základy němčiny pro 2. stupeň základní školy praktické, díl 3., učebnice, PS, Fesslová R., Horník J., Parta, Praha 2011, ISBN 978-80-7320-172-2
Základy němčiny pro 2. stupeň základní školy praktické, díl 4., učebnice, PS, Fesslová R., Horník J., Parta, Praha 2010, ISBN 978-80-7320-180-0
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Tématický plán
6. ročník
Září - Listopad
0. Erste Schritte
Abeceda. Pozdravy.
Dny v týdnu. Číslovky 0-20. Barvy.
Německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména.
Mluvení
Jazykolamy
Hláskování jmen, pozdrav, rozloučení,
telefonování.
1. Ich heiße, ich wohne in...
Psaní
Vyplní formulář se základními údaji o osobě.
Mluvení
Představení se, poděkování.
Prosba o opakování sdělení.
Gramatika
1. a 2. os. č. j. pravidelných sloves
Slovosled oznamovací věty, slovosled Wotázek
Sloveso sein, 3. os. mn. č. pravidel. sloves a
slovesa sein
1. os. č. j. mögen - ich mag
Zápor nicht, otázky s odpovědí ja - nein

7. ročník
Září – říjen
Opakování

8. ročník
Září
Opakování

Listopad – prosinec
5. Mein Hobby
Volný čas a záliby.
Mluvení
Popis činností během týdne.
Telefonování: domluva, odmítnutí.
Vyprávění o koníčcích.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím
v textu.
Poslech
Chattenrap
Psaní
E-mail, dopis - odpověď na
dopis.Dopisování, chatování.
Gramatika
Časování pravidelných sloves
v přítomném čase.
Časování slovesa sein
Předložka am v časových údajích

Říjen – listopad
9. Bei uns
Wohnung, Wohnen
Mluvení
Popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení.
Vyjádření představ - Mein Traumhaus,
Traumwohnung, Traumzimmer
Čtení
Porozumění čtenému.
Gramatika
Opakování časování nepravidelných sloves.
Přítomný čas sloves s odlučitelnou
předponou.

Prosinec - únor
2. Meine Familie
Rodina. Bei uns zu Hause
Mluvení
Představení členů rodiny
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s
obrázky.
Poslech
Corinne erzählt
Gramatika
mein - meine, dein - deine
Přídavné jméno v přísudku
Vazba von, Pamelas

Lede - Únor
6. Ich habe einen Computer
Mluvení
Natur
Popis zvířat
Záporná odpověď
Čtení
Max telefoniert
Was kauft Oskar?
Ich stelle Wien vor - Vídeň a její
zajímavosti
Psaní
Katkas Brief - psaní dopisu
Gramatika
Časování slovesa haben.

Prosinec - leden
10. Wie komme ich..?
Mluvení
Dopravní prostředky
Jednoduchá orientace ve městě.
Rozhovory s reakcí na popis cesty.
Globální porozumění základním nápisům ve
městě, podání informace.
Poděkování, vyjádření souhlasu, odmítnutí.
Čtení
Porozumění čtenému: Salzburg - Mozart
Gramatika
Předložka in ve 3. pádě
Vazba es gibt.
Předložky se 3. pádem
Zájmena osobní.
Únor – březen
11. Mein Tag
Denní program. Volný čas a záliby. Kultura
Mluvení
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9. ročník
Září – opakování
Říjen - listopad
13. Was tut dir weh?
Körper, Körperteile, beim Arzt
Mluvení
Vyjádření bolesti, popis problémů.
Popis situace, kde jsem byl, co jsem dělal,
popis pocitů a nálad..
Čtení
Rozhovor u lékaře
Gramatika
Slovesa haben, sein v préteritu.
Sloveso werden + přídavné jméno
Zájmena
Prosinec – leden
14. In der Stadt
Einkaufen, Verkehr. Mode
Mluvení – ústní interakce
Nákup zboží.
Jídlo, stravovací návyky
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s
obrázky.
Situace a rozhovory v obchodě, na poště, na
nádraží, ve vlaku.
Berufe, volba povolání
Berlin
Poslech
Rozumí informacím v jednoduchém textu.
Gramatika
Užití tvarů ich möchte, ich hätte gern
Předložky
Únor - březen
15. Oh, das Wetter heute
Slovní zásoba Wetter, Jahreszeiten, Kleidung,
Weihnachten, Ostern
Mluvení – samostatný mluvený projev
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Březen - duben
3. Freunde
Mluvení – samostatný mluvený projev
Představení kamaráda.
Čtení
Čtení s porozuměním.
Gramatika
Předložka um v časových údajích
gern - am liebsten, nepřímý pořádek slov
v oznamovací větě
Květen – červen
4. Schule, Schule
Mluvení – samostatný mluvený projev
Základní slovní zásoba k tématu škola.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s
obrázky.
Poslech
Rozumí tomu, co se popisuje, dokáže správně
přiřadit.
Gramatika
Určitý člen der, die, das. Neurčitý člen.
Otázka: Wie heißt das auf Deutsch?
Zápor kein. Rozkazovací způsob
Červen
Opakování

4. pád podstatných jmen s neurčitým
členem
Časování dalších pravidelných sloves
zápor kein ve 4. pádě
Duben - květen
Březen – duben
7. Wo und wann?
Mluvení
Počítání do 100. Základní matematické
úkony.
Určování času, měsíce a roční období.
Otázky: Wie alt bist du? Wann hast du
Geburtstag?
Čtení
Mnichov - zajímavosti
Psaní
Pozvánka na oslavu.
Gramatika
Množné číslo některých podstatných
jmen.
Předložka in ve 3. pádě
Květen – červen
8. Ferien
Mluvení
Vyjádření cestovního přání.
Jednoduchý popis plánu.
Koupení jízdenky.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v
textu s obrázky.
Údaje o ubytování.
Pozdrav z dovolené.
Gramatika
Vazba ich möchte
Předložka nach (reisen, fahren)
fahren - časování slovesa

Vyprávění o průběhu dne, povinnostech,
koníčcích, schopnostech (co umím), co se smí
a nesmí.Požádání o něco.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s
obrázky.
Aktivity dětí u nás a zemích SRN a Rakouska.
Poslech
Rozumí informacím v jednoduché konverzaci.
Psaní
Vypracuje projekt týkající se vlastního života
- Mein Tagesprogramm
Gramatika
Některá způsobová slovesa.
Číslovky do 100 000, časové údaje.
Zájmena.
Duben – květen - červen
12. Meine Woche
Stundenplan, Unterricht, Freizeitangebot
Mluvení
Informace ve škole i mimo ni
Čtení
Interview s osobností
Čtení s porozuměním
Poslech
Porozumění číslům, údajům
Gramatika
Další způsobová slovesa
Předložka in ve 4. pádě
Zájmeno man
Další předložky

Popis počasí a vhodných činností.
Popis oblečení.
Data – narozeniny.
Jednoduchý popis události.
Čtení
Porozumění jednoduchým textům.
Psaní
Blahopřání v ústní i písemné formě.
Gramatika
Zájmena osobní a přivlastňovací.
Préteritum některých modálních sloves.
Plural.
Duben - květen
16. Wieder Ferien
Urlaub, Ferien
Kleidung - Sport und Mode
Reisen
Dopravní prostředky
Mluvení – samostatný mluvený projev
Hovoří o cestování.
Plány na dovolenou.
Vyjádří, co se mi líbí, nelíbí a co mě baví.
Společnost a její problémy
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s
obrázky.
Poslech
Rozumí tomu, co se odehrává.
Gramatika
Souvětí
Přídavná jména a příslovce - stupňování.
Zeměpisné názvy.
Závěrečné opakování.

Opakování
Červen

Opakování

Opakování
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Minimální doporučená úroveň
Září – Listopad
Výslovnost
Erste Schritte
Abeceda. Pozdravy.
Dny v týdnu. Číslovky 0-20. Barvy.
Německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména.
Ich heiße, ich wohne in...
Prosinec – únor
Meine Familie
Březen – duben
Das Wohnen
Květen – červen
Die Schule

Září – říjen
Opakování

Září – říjen
Opakování

Září – říjen
Opakování

Listopad – prosinec
Einkaufen

Listopad – prosinec
Essen und trinken

Listopad – prosinec
Dorf und Stadt

Leden – únor
Kleidung

Leden – únor
Kleidung

Leden – únor
Berufswahl (vol ba povolání)

Březen – duben
Gesunheit und krankheit

Březen – duben
Kalender

Březen – duben
Reisen

Květen – červen
Sport
Opakování

Květen – červen
Natur
Opakování

Květen – červen
Reálie německy mluvících zemí
Prag
Opakování
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5. 4. POČTY / MATEMATIKA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Matematika je založena hlavně na aktivních činnostech, které posilují matematickou představivost. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost,
schopnost rozlišovat a vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat. Matematika poskytuje vědomosti, umožňuje získávat
matematickou gramotnost a logické myšlení.
Na prvním stupni se předmět nazývá Počty, na druhém Matematika.
Obsah předmětu je tvořen čtyřmi tematickými okruhy:
1. Číslo a početní operace
2. Závislosti a vztahy a práce s daty
3. Geometrie v rovině a v prostoru
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Předmět matematika je realizován ve všech ročnících prvního stupně s 20 hodinovou týdenní dotací doplněnou o 6 disponibilních hodin. Na druhém
stupni má celkovou časovou dotaci 15 hodin a 4 disponibilní hodiny. Počty/Matematiku realizujeme v rámci vyučovacích hodin. Je též součástí projektového
vyučování.
Výchovné a vzdělávací strategie
Ve vyučovacím předmětu Počty, Matematika uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· učitel umožňuje žákovi pracovat s vhodnými učebními pomůckami, pracovními listy, obrazovými soubory a dalšími učebními pomůckami
Kompetence k řešení problémů
Ø žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel vede žáka k pochopení svých chyb a učí ho pracovat s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní
Ø žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
· učitel vede žáka k jasnému a srozumitelnému vyjadřování se v ústním projevu
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Ø žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
· Učitel vede žáka k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakce na něj
Kompetence sociální a personální
Ø žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
· učitel učí a pomáhá navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
Kompetence digitální
Ø žáci využívají kalkulátory, mobilní aplikace a pořítačové programy jako pomůcku, která napomáhá k získání matematických dovedností
Ø žák vnímá digitální pomůcky jako pracovní nástroj nikoli pouze jako prostředek zábavy
Ø žák dokáže odhadnout vhodný moment zapojení této pomůcky ke svému učení
Ø žák pracuje se zdroji informací (sběr a filtrování dat při přípravě DÚ a referátů)
Ø žák dokáže vyhledat reálné údaje
Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída

POČTY / MATEMATIKA

OSV

1.
2.
3.

Sociální rozvoj

4.

Morální rozvoj

5.
6.
7.
8.

VDO

VMEGS

MuV

MeV

Interpretace vztahu med.
sdělení a reality

EV
· Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
· Vztah člověka k prostředí

· Formy participace občanů v politickém
životě
Vztah člověka k prostředí

Evropa a svět nás zajímá
· Ekosystémy
· Lidské aktivity
· Základní podmínky života

9.
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5. 4. 1. Počty : 1. ročník

Ročníkové výstupy
Žák
M-3-1-01

M-3-1-02
M-3-1-03
M-3-1-04
M-3-1-05

Ø používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků
Ø čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Ø užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

Učivo
Číslo a početní operace
§ obor přirozených čísel 0 – 20
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa)
§ vlastnosti početních operací s čísly

Ø provádí zpaměti jednoduché početní operace
s přirozenými čísly
Ø řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

M-3-3-01

Ø rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní

M-3-3-03

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci
Ø rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

Geometrie v rovině a prostoru
§ základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník
§ základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, koule,
válec

Tematické plány
Září
Seznámení s počty/matematikou
Úvodní procvičování (str. 2-7)
- obkreslování tvarů
- určování počtu prvků
- kreslení posloupnosti geometrických
tvarů
- určování více a méně předmětů
- rovná se, nerovná se
Číselný obor čísla 1 (str. 8-11)
- čtení a psaní číslice 1
- vyhledávání a kreslení počtu 1
Číselný obor čísla 1 a 2 (str. 12-16)
- čtení a psaní číslice 2
- vyhledávání a kreslení počtu 2
- porovnávání počtu 1 a 2, zápis rovnosti
a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 2
Říjen
Číselný obor čísla 1 – 3 (str. 17-25)
- čtení a psaní číslice 3
- číselná řada 1, 2, 3
- vyhledávání a kreslení počtu do 3
- porovnávání v oboru do 3, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 3
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 3
Číselný obor čísla 1 – 4 (str. 26-34)
- čtení a psaní číslice 4
- číselná řada 1, 2, 3, 4
- vyhledávání a kreslení počtu do 4
- porovnávání v oboru do 4, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 4
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 4
Listopad
Číselný obor čísla 1 – 5 (str. 35-43)
- čtení a psaní číslice 5
- číselná řada 1, 2, 3, 4, 5
- vyhledávání a kreslení počtu do 5
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- porovnávání v oboru do 5, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 5
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 5
Číselný obor čísla 0 – 5 (str. 44-52)
- čtení a psaní číslice 0
- číselná řada 0 – 5
- vyhledávání a kreslení počtu do 5
- porovnávání v oboru do 5, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 5
- rozklady čísel v oboru do 5
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 5
Opakování (str. 53-59)
- čtení a psaní číslic 0 – 5
- číselná řada 0 – 5
- vyhledávání a kreslení počtu do 5
- porovnávání v oboru do 5, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 5
- rozklady čísel v oboru do 5
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 5
Prosinec
Číselný obor čísla 0 – 6 (str. 2 – 12)
- čtení a psaní číslice 6
- číselná řada 0 – 6
- vyhledávání a kreslení počtu do 6
- porovnávání v oboru do 6, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 6
- rozklady čísel v oboru do 6
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 6
Číselný obor čísla 0 – 7 (str.13- 23)
- čtení a psaní číslice 7
- číselná řada 0 – 7
- vyhledávání a kreslení počtu do 7
- porovnávání v oboru do 7, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 7
- rozklady čísel v oboru do 7
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 7
Číselný obor čísla 0 – 8 (str. 24-34)
- čtení a psaní číslice 8
- číselná řada 0 – 8
- vyhledávání a kreslení počtu do 8
- porovnávání v oboru do 8, zápis
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rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 8
- rozklady čísel v oboru do 8
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 8
Leden
Číselný obor čísla 0 – 9 (str. 35-45)
- čtení a psaní číslice 9
- číselná řada 0 – 9
- vyhledávání a kreslení počtu do 9
- porovnávání v oboru do 9, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 9
- rozklady čísel v oboru do 9
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 9
Číselný obor čísla 0 – 10(str.46-56)
- čtení a psaní číslice 10
- číselná řada 0 – 10
- vyhledávání a kreslení počtu do 10
- porovnávání v oboru do 10, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 10
- rozklady čísel v oboru do 10
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 10
Opakování (str. 57 – 59)
- číselná řada 0 – 10
- sčítání a odčítání v oboru do 10
Únor
Číselný obor čísla 0–15 (str.2-29)
- čtení a psaní číslice 11, 12, 13, 14, 15
- číselná řada 0 – 15
- vyhledávání a kreslení počtu do 15
- porovnávání v oboru do 15, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 15
- rozklady čísel v oboru do 15
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 15
Březen
- prostorové geometrické tvary
- porovnávání v oboru do 15, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 15
- rozklady čísel v oboru do 15
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 15
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Duben
Číselný obor čísla 0–20(str.30-43
- čtení a psaní číslice 16, 17, 18, 19, 20
- číselná řada 0 – 20
- vyhledávání a kreslení počtu do 20
- prostorové geometrické tvary
- porovnávání v oboru do 20, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 20
- rozklady čísel v oboru do 20
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 20

Květen
- číselná řada 0 – 20
- rovinné geometrické útvary
- prostorové geometrické tvary
- porovnávání v oboru do 20, zápis
rovnosti a nerovnosti
- sčítání a odčítání v oboru do 20
- rozklady čísel v oboru do 20
- jednoduché slovní úlohy v oboru do 20
Červen
- opakování a procvičování učiva
v oboru do 20

Minimální doporučená úroveň
Žák:
M-3-1-02p
M-3-1-02p

Ø porovnává množství a vytváří soubory prvků podle
daných kritérií v oboru do 20 (jen do 5)
Ø čte, píše a používá číslice v oboru do 20 (jen do 5)
Ø zná matematické operátory + , - , = ,˂ , ˃ a umí je zapsat

M-3-1-04p

Ø sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 (jen do 5)

M-3-1-05p

Ø řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru
do 20 (jen do 5)
umí rozklad čísel v oboru do 20 (jen do 5)

M-3-3-01p

Ø pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je

M-3-1-01p

Číslo a početní operace
§ obor přirozených čísel 0 – 5
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa)
§ vlastnosti početních operací s čísly

Září
Seznámení s pojmem počty, matematika
Vztahy – všechny X ne všechny
Poznávání barev
Poznávání geometrických tvarů
Vlevo
Říjen
Vztahy stejně x nestejně, více x málo, vpřed x
vzad
Listopad
Vztahy před x za, první x poslední
Vpravo
Číslo a číslice 1
Číslo a číslice 2
Psaní číslic 1, 2

Geometrie v rovině a prostoru
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graficky znázornit

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

Psaní číslic 1, 2
Řadová číslovka 1, 2
Porovnávání v konkrétních situacích
Početní výkon 1+1
Leden
Početní výkon 2-1, rovnice
Číslo a číslovka 3
Psaní číslic 1, 2, 3
Řadová číslovka 1, 2, 3
Únor
Početní výkony v oboru do 3
Rovnice do 3
Březen
Číslo a číslice 4
Psaní číslice 4
Řadová číslovka 4
Porovnávání
Sčítání v oboru do 4
Duben
Odčítání v oboru do 4
Rovnice do 4
Číslo a číslice 5
Psaní čísla 5
Řadová číslovka 5
Porovnávání
Květen
Sčítání a odčítání v oboru do 5
Slovní úlohy
Rovnice do 5
Červen
Slovní úlohy
Procvičování všech početních výkonů

Použité učebnice:
Matýskova matematika 1. díl – Počítání do pěti: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Matýskova matematika 2. díl – Počítání do deseti: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Matýskova matematika 3. díl – Počítání do dvaceti: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2013.
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5. 4. 2. Počty : 2. ročník

Ročníkové výstupy
Žák
M-3-1-01

M-3-1-02
M-3-1-03
M-3-1-04
M-3-1-05

Ø používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků
Ø čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Ø užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

Učivo
Číslo a početní operace
§ obor přirozených čísel 0 – 100
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
§ násobilka
§ vlastnosti početních operací s čísly
§ písemné algoritmy početních operací

Ø provádí zpaměti jednoduché početní operace
s přirozenými čísly
Ø řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

M-3-3-01

Ø rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní

M-3-3-02

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci
Ø porovná velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

M-3-3-03

Ø rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

M-3-2-01

Ø orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
času
Ø popisuje jednoduché závislosti z praktického života

M-3-2-02
Ø doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Geometrie v rovině a prostoru
§ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník
§ základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, jehlan,
koule, kužel, válec
§ délka úsečky, jednotky délky
§ osově souměrné útvary
Závislosti a vztahy a práce s daty
§ závislosti a jejich vlastnosti
§ tabulky

M-3-2-03

Tematické plány
Září
Opakování učiva
- číselný obor 0-10 (str. 2)
- číselný obor 0-20 bez přechodu desítky (str.
3-8)
- geometrie – základní rovinné a prostorové
útvary (str. 8)
- větší o…, menší o… (str. 9-12)
Říjen
Číselný obor 0-20 s přechodem přes desítku
- sčítání 9 +, odčítání 11 – , jednotky délky,
písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy,
počítání s penězi, hodiny (str. 19-23)
- geometrie – čáry přímé, lomené a křivé,
rýsování souměrně podle osy (str. 23)
- sčítání 8 +, odčítání 12 – , jednotky
hmotnosti, písemné sčítání a odčítání,
slovní úlohy, počítání s penězi, hodiny
(str. 24-34)
- geometrie – body, rýsování souměrně podle
osy (str. 34)
Listopad
- sčítání 7 +, odčítání 13 – , jednotky objemu,
písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy,
počítání s penězi, hodiny(str. 35-44)
- geometrie – bod na čáře (str. 44)
- sčítání 6 +, 5 +, odčítání 14 – ,
15 – měření teploty, písemné sčítání a
odčítání, slovní úlohy, počítání s penězi,
hodiny (str. 45-54)
- geometrie – přímé čáry procházející jedním
bodem (str. 54)
- sčítání 4 +, 3 +, 2 +, odčítání 16 – , 17 – , 18
– , jednotky času, písemné sčítání a
odčítání, slovní úlohy, hodiny (str. 55-64)
- geometrie – přímá čára procházející dvěma
různými body (str. 64)
Prosinec
- opakování učiva 0-20 (str. 2-8)
- opakování geometrie – čáry a body, osová
souměrnost (str. 8)
Číselný obor 0-100
- vyvození číselného oboru 0-100 (str. 9-12)
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Číselný obor 0-100
- počítání po desítkách (str. 13-19)
- geometrie – přímka, obrazce osově
souměrné (str. 19)
Číselný obor 0-100, početní operace v oboru
čísel 0-39 (str. 20-34)
- porovnávání čísel
- přičítání jednotek k celým desítkám,
odečítání jednotek k nejbližší desítce
- početní operace uvnitř desítek
- dopočítávání jednotek do celých desítek a
odečítání jednotek od celých desítek
- přechody přes jednu desítku
- přičítání a odečítání desítek
- geometrie – úsečka, osa souměrnosti (str.
34)
Leden
Číselný obor 0-100, početní operace v oboru
čísel 0-59 (str. 35-49)
- porovnávání čísel
- přičítání jednotek k celým desítkám,
odečítání jednotek k nejbližší desítce
- početní operace uvnitř desítek
- dopočítávání jednotek do celých desítek a
odečítání jednotek od celých desítek
- přechody přes jednu desítku
- přičítání a odečítání desítek
- geometrie – měření a rýsování úsečky o
dané délce, osově souměrné obrazce (str.
49)
Únor
Číselný obor 0-100, početní operace v oboru
čísel 0-100 (str. 50-64)
- porovnávání čísel
- přičítání jednotek k celým desítkám,
odečítání jednotek k nejbližší desítce
- početní operace uvnitř desítek
- dopočítávání jednotek do celých desítek a
odečítání jednotek od celých desítek
- přechody přes jednu desítku
- přičítání a odečítání desítek
- geometrie – měření délky úsečky (str. 64)
Březen
Násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3
(str. 1-22)
- vyvození násobení
- násobení číslem 2
- vyvození dělení
- dělení číslem 2
- násobení číslem 3
- dělení číslem 3

126

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
-

násobení číslem 1
dělení číslem 1
násobení číslem 0
procvičování
geometrie – délka úsečky v mm, cm, dm
(str. 23)

Duben
Násobení a dělení čísly 4, 5, 10 (str. 24-41)
- násobení číslem 4
- dělení číslem 4
- násobení číslem 5
- dělení číslem 5
- násobení číslem 10
- dělení číslem 10
- procvičování
- geometrie – násobek úsečky (str. 42)
Květen
Násobení a dělení čísly 6, 7 (str. 43- 52)
- násobení číslem 6
- dělení číslem 6
- násobení číslem 7
- dělení číslem 7
- procvičování
- geometrie – shodnost úseček (str. 53)
Červen
Násobení a dělení čísly 8, 9 (str. 54-63)
- násobení číslem 8
- dělení číslem 8
- násobení číslem 9
- dělení číslem 9
- procvičování
- geometrie – body, vrcholy trojúhelníku,
čtverce, obdélníku (str. 64)

Minimální doporučená úroveň
Žák
M-3-1-02p

Ø porovnává množství a vytváří soubory prvků podle
daných kritérií v oboru do 20 (jen do 10)
Ø čte, píše a používá číslice v oboru do 20 (jen do 10)

M-3-1-02p

Ø zná matematické operátory + , - , = ,˂ , ˃ a umí je zapsat

M-3-1-04p

Ø sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 (jen do 10)

M-3-1-01p

Číslo a početní operace
§ obor přirozených čísel 0 – 100
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
§ násobilka
§ vlastnosti početních operací s čísly
§ písemné algoritmy početních operací
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Září
Opakování učiva 1. ročníku v oboru
do 5
Barvy
Základní geometrické tvary
Říjen
Číslo a číslice 6
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M-3-1-05p

M-3-3-01p
M-3-3-01p

Ø řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru
do 20 (jen do 10)
Ø umí rozklad čísel v oboru do 20 (jen do 10)
Ø pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je
graficky znázornit
Ø rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
Ø používá pravítko

M-3-3-02p

M-3-2-02p
M-3-2-03p
-

Řadová číslovka 6
Porovnávání
Zavedení symbolů větší menší
Prostorové vztahy pod, nad, vedle, . . .

Ø modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím
pomůcek
Ø doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnost
čísel v oboru do 20 (jen do 10)
Ø zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo,
vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
Ø uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými
mincemi

Geometrie v rovině a prostoru
§ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník
§ základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, jehlan,
koule, kužel, válec
§ délka úsečky, jednotky délky
§ osově souměrné útvary
Závislosti a vztahy a práce s daty
§ závislosti a jejich vlastnosti
§ tabulky

Listopad
Početní výkony v oboru do 6
Porovnávání
Rozklad čísla 6
Nerovnice
Kreslení křivých a přímých čar
Prosinec
Číslo a číslice O
Početní operace s nulou
Základní geometrické útvary,
manipulace s nimi
Leden
Číslo a číslice 7
Řadová číslovka 7
Rýsování přímých čar podle pravítka
Porovnání
Klasifikace
Únor
Početní operace v oboru do 7 (sčítání,
odčítání, rovnice, nerovnice,
porovnávání)
Rozklad čísla 7
Číslo a číslice 8
Psaní čísla 8
Vyznačování bodu na přímce
Březen
Početní operace v oboru do 8 (sčítání,
odčítání, rovnice, nerovnice,
porovnávání)
Rozklad čísla 8
Rozvíjení prostorových představ
Úsečka
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Duben
Číslo a číslice 9
Početní výkony v oboru do 9
Seznámení s platidly – mince
Květen
Číslo a číslice 10
Početní operace v oboru do 10
Početní operace s platidly
Upevňování vztahů nad, pod, atd.
Červen
Opakování a procvičování probraného
učiva
(rozklad, dočítání, porovnávání, řešení
slovních úloh, rovnice, nerovnice,
sčítání, odčítání)
Klasifikace

Použité učebnice:
Matýskova matematika 4. díl – Počítání do dvaceti s přechodem přes desítku: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Matýskova matematika 5. díl – Počítání do sta: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Matýskova matematika 6. díl – Vyvození násobení a dělení: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
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5. 4. 3. Počty : 3. ročník

Ročníkové výstupy
Žák
M-3-1-01

M-3-1-02
M-3-1-03
M-3-1-04
M-3-1-05

Ø používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků
Ø čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Ø užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

Číslo a početní operace
§ obor přirozených čísel 0 – 1000
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
§ násobilka
§ vlastnosti početních operací s čísly
§ písemné algoritmy početních operací

Ø provádí zpaměti jednoduché početní operace
s přirozenými čísly
Ø řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

M-3-3-01

Ø rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní

M-3-3-02

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci
Ø porovná velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

M-3-3-03

Ø rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

M-3-2-01

Ø orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
času
Ø popisuje jednoduché závislosti z praktického života

M-3-2-02
Ø doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
M-3-2-03

Učivo

Geometrie v rovině a prostoru
§ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
§ základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan,
koule, kužel, válec
§ délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
§ vzájemná poloha dvou přímek v rovině
§ osově souměrné útvary
Závislosti a vztahy a práce s daty
§ závislosti a jejich vlastnosti
§ tabulky
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Tematické plány
Září
Opakování učiva v oboru do 100
- orientace na číselné ose, jednotky,
desítky
- sčítání a odčítání
- zápis a řešení slovních úloh
- sčítání a odčítání
- písemné sčítání a odčítání
- finanční gramotnost (Kč)
- násobení a dělení čísly 2, 3
- násobení čísly 0, 1, 10 a dělení 1, 10
- násobení a dělení čísly 4, 5
- násobení a dělení čísly 6, 7
- násobení a dělení čísly 8, 9
- početní operace se závorkami
- hodiny a určování času
Říjen
- zkoušky správnosti
- jednociferná, dvojciferná a trojciferná
čísla
- sudá a lichá čísla
- zaokrouhlování na desítky
Listopad
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
- sčítání a odčítání bez přechodu přes
základ 10
- sčítání do celých desítek a odčítání
k celým desítkám
- sčítání a odčítání s přechodem přes
základ 10
- sčítání a odčítání více čísel
- početní operace bez závorek a se
závorkami
Násobilka
- násobení mimo rozsah malé násobilky
- písemné násobení – vyvození
- dělení mimo rozsah malé násobilky
Jednotky
- délky, hmotnosti, objemu, času, teploty
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a rychlosti
- jednoduché převody jednotek
Zlomky
- úvodní seznámení
Prosinec
Číselný obor 0-1000
- vyvození číselného oboru, orientace na
číselné ose
- jednotky, desítky, stovky
- porovnávání čísel
- sčítání a odčítání po stovkách
Přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných
čísel
- přičítání k celým stovkám a odčítání
k nejbližší stovce
- přičítání do celých stovek a odčítání od
celých stovek
- přičítání a odčítání po jednotkách
s přechodem přes základ 100
- přičítání a odčítání po desítkách
s přechodem přes základ
- přičítání a odčítání s přechodem přes
základ 100
Leden
Sčítání a odčítání trojciferných čísel
- přičítání a odčítání celých stovek
- sčítání a odčítání bez přechodu přes
základ 100
- sčítání a odčítání s přechodem přes
základ 100
Únor
- zaokrouhlování na stovky
- dělení se zbytkem
- násobení a dělení čísly 10, 100
- násobení číslem končícím na jednu
nebo dvě nuly, dělení čísla končícího
na jednu nebo dvě nuly
- převody jednotek
- sloučené početní operace bez závorek a
se závorkami
- násobení mimo rozsah malé násobilky
- písemné násobení – rozšíření učiva
- dělení mimo rozsah malé násobilky
- zlomky a porovnávání zlomků
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Březen
Geometrie opakování učiva
- přímá čára, křivá čára, lomená čára
- bod
- přímka, bod na přímce
- vzájemná poloha bodu a přímky
- úsečka, měření, rýsování a porovnávání
úseček
- čtvercová sít
- osová souměrnost
- geometrické útvary
- geometrická tělesa
Duben
- rovina, prostor
- geometrická tělesa, krychle, kvádr
- postup rýsování
- polopřímky
- úhel, pravý úhel
- svislé a vodorovné přímky
- vzájemná poloha přímek – rovnoběžky,
různoběžky, kolmé přímky
Květen
- mnohoúhelníky
- trojúhelníky
- čtyřúhelníky
- kružnice, kruh
- rýsování kružnice
- vzájemná poloha kružnice a přímky,
vzájemná poloha kružnice
Červen
Jednoduché konstrukce pomocí kružítka
- přenášení a porovnávání úseček
- střed úsečky, kolmice
- trojúhelník

Minimální doporučená úroveň
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Žák:
M-3-1-01p
M-3-1-02p

Ø porovnává množství a vytváří soubory prvků podle
daných kritérií v oboru do 20
Ø čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
Ø zná matematické operátory + , - , = ,˂ , ˃ a umí je zapsat

M-3-1-02p
Ø sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20

Číslo a početní operace
§ obor přirozených čísel 0 – 100
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
§ násobilka
§ vlastnosti početních operací s čísly
§ písemné algoritmy početních operací

Ø řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru
do 20
umí rozklad čísel v oboru do 20

M-3-3-01p

Ø pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je
graficky znázornit
Ø rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují

M-3-3-01p
Ø používá pravítko
M-3-3-02p

M-3-2-02p
M-3-2-03p
-

Ø modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím
pomůcek
Ø doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnost
čísel v oboru do 20
Ø zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo,
vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
Ø uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými
mincemi

Říjen
Číselná řada do 2O
Psaní číslic
Počítání do 20 bez přechodu přes desítku
Listopad
Počítání do 20 s přechodem přes desítku
Prosinec
Počítání do 20 s přechodem přes desítku

M-3-1-04p
M-3-1-05p

Září
Opakování učiva z druhého ročníku

Leden
Násobení a dělení do 20 – vyvození na manipulačních
činnostech

Geometrie v rovině a prostoru
§ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník
§ základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, jehlan,
koule, kužel, válec
§ délka úsečky, jednotky délky
§ osově souměrné útvary
Závislosti a vztahy a práce s daty
§ závislosti a jejich vlastnosti
§ tabulky

Únor
Násobení a dělení do 20 – procvičování početních
operací

Březen
Numerace do 100 – čtení, psaní číslic, počítání po
desítkách
Duben
Numerace do 100
Porovnávání
Doplňování číselné řady
Sčítání a odčítání po desítkách do 100
Květen
Geometrie
Geometrické tvary
Křivé, přímé čáry
Úsečka
Přímka
Rýsování úsečky, přímky
Červen
Opakování učiva
Klasifikace

-

Použité učebnice:
Matýskova matematika 7. díl – Zdokonalujeme se v počítání do sta: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Matýskova matematika 8. díl – Počítání do tisíce: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Matýskova matematika – Geometrie: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
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5. 4. 4. Počty : 4. ročník

Ročníkové výstupy
M-5-1-01
M-5-1-02
M-5-1-03
M-5-1-04
M-5-1-05
M-5-1-06
M-5-1-07
M-5-1-08

Žák
Ø využívá při pamětném i písemném počítání
komunikativnost a asociativnost sčítání a odčítání
Ø provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel
Ø zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
Ø řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel
Ø modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
Ø porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
v oboru kladných čísel
Ø přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané hodnoty
Ø porozumí výkladu znaku „-„pro zápis celého záporného
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

Učivo
Číslo a početní operace
§ přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
§ násobilka
§ vlastnosti početních operací s čísly
§ písemné algoritmy početních operací

M-5-3-01

M-5-3-02
M-5-3-03
M-5-3-04
M-5-3-05

Ø narýsuje a znázorní základní rovinné útvary ( čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici ), užívá jednoduché
konstrukce
Ø sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
Ø sestrojí rovnoběžky a kolmice
Ø určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
Ø rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru

Září
Opakování
orientace na číselné ose, porovnávání čísel
pamětné sčítání a odčítání
víceciferná čísla, zaokrouhlování na desítky a
stovky
písemné sčítání a odčítání
násobení a dělení
násobení čísel končících nulami, dělení čísel
s dělencem končícím nulami
početní operace se závorkami a bez závorek
násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky
Geometrie
přímka, polopřímka, úsečka
bod, vzájemná poloha bodu a přímky, bodu a
polopřímky, bodu a úsečky
délka úsečky
Říjen
Opakování
písemné násobení
dělení se zbytkem
základní převody jednotek
slovní úlohy – výpočet jednoho a více dílů

Ø vyhledává, sbírá a třídí data
Ø čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
M-5-2-01
M-5-2-02

Tematické plány

Závislosti, vztahy a práce s daty
§ závislosti a jejich vlastnosti
§ diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
Geometrie v rovině a v prostoru
§ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
§ základní útvary v prostoru – kvádr, krychle,
jehlan, koule, kužel, válec
§ délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
§ obvod a obsah obrazce
§ vzájemná poloha dvou přímek v rovině
§ osově souměrné útvary

Ø řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
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Číselný obor 0 – 10 000
vyvození číselného oboru 0 – 10 000
určování století
čísla 1 – 5ciferná
porovnávání čísel
Geometrie
shodné úsečky
polopřímky, které leží na jedné přímce
polopřímky, které neleží na jedné přímce, úhel
vzájemná poloha dvou přímek
konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku
s ryskou
konstrukce rovnoběžek pomocí trojúhelníku a
pravítka

Listopad
zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce
pamětné sčítání a odčítání
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M-5-4-01

řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech školské matematiky

Nestandartní aplikační úlohy a problémy
§ slovní úlohy
§ číselné a obrázkové řady
§ magické čtverce
§ prostorová představivost

písemné sčítání a odčítání
písemné násobení jednociferným činitelem
písemné násobení dvojciferným činitelem
písemné dělení jednociferným dělitelem
Geometrie
kružnice, kruh
vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná
poloha kružnic
opakování
prostorová geometrie, logické úkoly
Prosinec
násobení a dělení čísly 10, 100, 1000
násobení – činitele zakončeny nulami, dělení –
dělenec zakončen nulami
dělení – dělenec i dělitel zakončeny nulami
kombinované početní operace – se závorkami i
bez závorek
pamětné násobení pomocí rozkladu
pamětné dělení pomocí rozkladu
roznásobení závorky
základní převody jednotek
Geometrie
mnohoúhelníky, obvod mnohoúhelníku
obsah mnohoúhelníku
čtyřúhelníky
čtverec, obdélník
Leden
římské číslice
zlomky
rovnice
diagramy a grafy
vyvození číselného oboru 0 –
100 000
vyvození číselného oboru 0 – 1000 000
Geometrie
konstrukce čtverce a obdélníku
obvod čtverce a obdélníku
obsah čtverce a obdélníku
opakování
Únor
čísla 1 -6ciferná, řády číslic
porovnávání čísel
zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce,
desetitisíce, statisíce
magický čtverec, logické úkoly
písemné sčítání a odčítání
písemné sčítání více sčítanců
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Geometrie
prostorová geometrie, logické úkoly
přenášení a porovnávání úseček – pomocí
kružítka
grafický součet a rozdíl úseček
střede úsečky, kolmice – konstrukce pomocí
kružítka
Březen
písemné násobení
písemné dělení jednociferným dělitelem beze
zbytku, se zbytkem
Násobení a dělení 10, 100, 1000, 10 000, 100
000
násobení – činitele zakončeny nulami, dělení –
dělenec zakončen nulami
dělení – dělenec i dělitel zakončeny nulami
pamětné násobení pomocí rozkladu
Geometrie
trojúhelník
konstrukce pravoúhlého trojúhelníku
trojúhelníková nerovnost
konstrukce trojúhelníku
Duben
pamětné dělení pomocí rozkladu
kombinované početní operace – se závorkami i
bez závorek
roznásobení závorky
jednotky a základní převody jednotek, desítková
soustava
měřítko mapy
plošné jednotky a jejich převody
Geometrie
opakování
prostorová geometrie, logické úkoly
obvod trojúhelníku
obsah trojúhelníku – výpočet pomocí
tečkovaného papíru

Květen
převody jednotek času, šedesátková soustava
římské číslice
zlomky
výpočet části z celku
odhad výsledku
Geometrie
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osová souměrnost, osově souměrné útvary
geometrická tělesa
síť krychle, povrch krychle
Červen
rovnice
průměr čísla
procenta
desetinná čísla
základní seznámení se zápornými čísly
Geometrie
síť kvádru a povrch kvádru
opakování
prostorová geometrie, logické úkoly

Minimální doporučená úroveň
M-5-1-02p
M-5-1-02p
M-5-1-02p
M-5-1-03p

Žák:
Ø čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose
Ø sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
Ø zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
Ø tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do
100
Ø zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

M-5-1-04p

M-5-2-01p
M-5-2-02p
-

Ø vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.)
podle návodu
Ø orientuje se a čte v jednoduché tabulce
Ø určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času
v běžných situacích
Ø provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a
času
Ø uplatňuje matematické schopnosti při manipulaci s penězi

Číslo a početní operace
§ opakování a prohlubování učiva z prvního až
třetího ročníku
§ sčítání a odčítání v oboru do 100 bez a s přechodem
(dvojciferná čísla zpaměti i písemně)
§ slovní úlohy v jednom početním výkonu
§ sčítání a odčítání násobků deseti
§ využití vztahů o n-více, o n-méně
§ odhady výsledků
§ násobení a dělení v oboru do 100
§ pamětné zvládání násobkových řad
§ manipulace s konkrétními předměty
§ tabulka násobení
§ záměna činitelů
§ vztahy n x více, n x méně
§ dělení

Závislosti, vztahy a práce s daty
§ jednotky délky, času, hmotnosti a objemu
§ praktické využití znalostí
§ používání kg, m, cm, l, hod
§ práce s tabulkou násobků
§ manipulace s penězi v hodnotách do 100 Kč
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Září
opakování učiva
číselná osa
rozklad a porovnání čísla
Říjen
násobení a dělení číslem 2
rozklad čísel
počítání po 10 do 100
sčítání a odčítání násobků 10 do 100
Listopad
násobení a dělení číslem 3
sčítání a odčítání s přechodem do 100
Geometrie
bod, úsečka
Prosinec
násobení a dělení číslem 1, nula
sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100
písemné sčítání a odčítání do 100
Leden
násobení a dělení číslem 4, 5
písemné sčítání a odčítání – procvičování
opakování učiva
Únor
násobení a dělení číslem 6
jednotky času
znalost hodin
Geometrie
přímka
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-

M-5-3-01p
M-5-3-02p
-

Ø znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
Ø měří a porovnává délku úsečky
Ø pozná základní tělesa

Ø řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení
nemusí být závislé na matematických postupech
M-5-4-01p

Geometrie v rovině a v prostoru
§ bod – vyznačení, popis
§ úsečka – rýsování, popis, měření, odhady délek
§ přímka – rýsování, popis
§ různoběžky a rovnoběžky – využití konkrétních
předmětů
§ rovinné útvary – trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec,
obdélník – poznávání, popis (vrcholy, strany)
§ tělesa – poznávání (kvádr, krychle, válec, koule)
Nestandartní aplikační úlohy a problémy
§ slovní úlohy
§ číselné a obrázkové řady

Použité učebnice:
Matýskova matematika pro 4. ročník, 1. díl NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2015
Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2015
GEOMETRIE pro 4. ročník, Matýskova matematika, NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2015
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Březen
násobení a dělení číslem7
procvičování násobilky a dělení
Geometrie
rovinné útvary
Duben
násobení a dělení číslem 8
jednotky času – opakování
jednotky hmotnosti
Květen
násobení a dělení číslem 9
jednotky délky, objemu
Geometrie
tělesa
Červen
násobení a dělení čísla 10
opakování a procvičování učiva
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5. 4. 5. Počty : 5. ročník

Ročníkové výstupy
M-5-1-01
M-5-1-02
M-5-1-03

M-5-1-04
M-5-1-05
M-5-1-06
M-5-1-07

Žák
Ø využívá při pamětném i písemném počítání
komunikativnost a asociativnost sčítání a odčítání
Ø provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel
Ø zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
Ø řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel
Ø modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
Ø porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
v oboru kladných čísel
Ø přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané hodnoty
Ø porozumí výkladu znaku „-„pro zápis celého záporného
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

Učivo
Číslo a početní operace
§ přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
§ zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
§ násobilka
§ vlastnosti početních operací s čísly
§ písemné algoritmy početních operací

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

M-5-3-01

M-5-3-02
M-5-3-03
M-5-3-04

Ø narýsuje a znázorní základní rovinné útvary ( čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici ), užívá jednoduché
konstrukce
Ø sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
Ø sestrojí rovnoběžky a kolmice
Ø určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
Ø rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru

Září
přirozená čísla do miliónu a přes milión
číselná osa
zápis přirozených čísel v desítkové soustavě
posloupnost přirozených čísel
zápis čísel větších než molión
řešení nerovnic
číselná osa, porovnávání přirozených čísel
přirozená čísla, zaokrouhlování
Geometrie
opakování učiva předchozích ročníků – co
dovedeme rýsovat
Říjen
přirozenán čísla, číselná řada, chytrá počítání
pamětné sčítání přirozených čísel
sčítání přirozených čísel
písemné sčítání přirozených čísel, odhady
výsledků
sčítání přirozených čísel do 1 000 000
uvažuj, potom počítej
Geometrie
rýsování čtverce a obdélníku
vlastnosti stran, úhlů v čtyřúhelnících

M-5-1-08

M-5-2-01
M-5-2-02

Tematické plány

Závislosti, vztahy a práce s daty
§ závislosti a jejich vlastnosti
§ diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
Geometrie v rovině a v prostoru
§ základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
§ základní útvary v prostoru – kvádr, krychle,
jehlan, koule, kužel, válec
§ délka úsečky, jednotky délky a jejich převody
§ obvod a obsah obrazce
§ vzájemná poloha dvou přímek v rovině
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Listopad
pamětné odčítání přirozených čísel
pamětné odčítání
odčítání přirozených čísel, odhady výsledků
uvažuj, potom počítej
odčítání, o kolik více
násobení 10, 100, 1000
Geometrie
čtverec, obdélník, rozměry obrazců
jednotky délky kolem nás
Prosinec
násobení 10, 100, 1000, …20, 200, 2000, …30,
300, 3000, …
činitelé a součin
pamětné násobení přirozených čísel
násobení a sčítání
porovnávání čísel
písemné násobení přirozených čísel, odhady
Geometrie
čtverec, pravoúhlý trojúhelník
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M-5-3-05

M-5-4-01

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

§

osově souměrné útvary

Nestandartní aplikační úlohy a problémy
§ slovní úlohy
§ číselné a obrázkové řady
§ magické čtverce
§ prostorová představivost

obvod čtverce a obdélníku
Leden
násobení vícecifernými činiteli, odhady součinu
dělení přirozených čísel jednociferným
dělitelem
dělení čísel zakončených nulami
dělení zpaměti
dělení dělitelem zakončeným nulami, vlastnosti
dělení
písemné dělení – postup
Geometrie
rýsování pravoúhlých trojúhelníků
kružnice, opakování
trojúhelníky
Únor
dělení dvojciferným dělitelem
slovní úlohy – početní výkony s přirozenými
čísly, dělení
početní výkony, dělení dvojciferným dělitelem
se zbytkem
počítání s přirozenými čísly
slovní úlohy – opakování početních výkonů
počítání s časovými údaji, převody jednotek
času
Geometrie
rýsování rovnoramenných a rovnostranných
trojúhelníků
uvažuj, odhaduj
Březen
kombinatorika
zlomky
zlomky s jmenovatelem 10 a jejich zápis
desetinným číslem
zlomky s jmenovatelem 10, 100, ….., délkové
jednotky
desetinná čísla
zobrazování desetinných čísel na číselné ose
Geometrie
obsah čtverce, obdélníku
jednotky obsahu
Duben
porovnávání desetinných čísel
číselná osa
desetinná čísla – peněžní model
sčítání desetinných čísel zpaměti
písemné sčítání desetinných
čísel
Geometrie
jednotky obsahu
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výpočet obsahu čtverce a obdélníku podle
vzorců
Květen
sčítání desetinných čísel
odčítání desetinných čísel
písemné odčítání desetinných čísel
násobení desetinných čísel deseti a stem
Geometrie
obsah obrazců
síť krychle
povrch krychle
Červen
násobení desetinných čísel přirozeným číslem
menším než 10
dělení desetinných čísel deseti a stem
dělení desetinných čísel jednociferným
přirozeným číslem
slovní úlohy – opakování
Geometrie
síť kvádru
povrch kvádru
sestavy z krychlí

Minimální doporučená úroveň
M-5-1-02p
M-5-1-02p
M-5-1-02p
M-5-1-03p
M-5-1-03p
M-5-1-04p
M-5-1-04p
-

M-5-2-01p
M-5-2-02p

Žák:
Ø čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose,
numerace do 1000
Ø sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
Ø zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
Ø zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve
slovních úlohách
Ø tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do
100
Ø zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
Ø rozeznává sudá a lichá čísla
Ø používá kalkulátor
Ø vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.)
podle návodu
Ø orientuje se a čte v jednoduché tabulce

Číslo a početní operace
§ opakování a prohlubování učiva
§ sčítání a odčítání v oboru do 1000
§ numerace do 1000
§ porovnáván a orientace v číselné ose do 1000
§ násobení a dělení do 100
§ sčítání a odčítání do sta ústní i písemné
§ zaokrouhlování čísel na stovky

Závislosti, vztahy a práce s daty
§ jednotky délky – mm, cm, dm, m, km
§ jednotky hmotnosti – g, kg
§ jednotky času – s, min, hod
§ jednotky objemu – l, hl
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Září
opakování učiva 4. ročníku
sčítání a odčítání do 100, násobením do 100
jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
Geometrie
opakování učiva
bod, přímka, úsečka
Říjen
počítání do 1000
násobky 100
jednotky délky – m, dm, cm, mm
sčítání a odčítání násobků sta
Geometrie
rýsování a měření úseček
měření vzdáleností dvou bodů
Listopad
sčítání a odčítání jednociferných čísel
k násobkům sta
sčítání a odčítání bez přechodu
zaokrouhlování čísel
Geometrie
měření a rýsování s přesností na mm
převádění jednotek délky

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
-

M-5-3-01p
M-5-3-02p
M-5-3-02p
M-5-3-03
M-5-3-05p
-

Ø určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času
v běžných situacích
Ø provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a
času
Ø uplatňuje matematické schopnosti při manipulaci s penězi

§ zvládat práci s jednoduchou tabulkou
§ poznávat a pracovat s platidly v hodnotě do 1000

Ø znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
Ø měří a porovnává délku úsečky
Ø vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
Ø sestrojí rovnoběžky a kolmice
Ø určí osu souměrnosti překládáním papíru
Ø pozná základní tělesa

Geometrie v rovině a v prostoru
§ opakování učiva
§ kolmice
§ rovnoběžky
§ pravý úhel
§ rýsování kolmic pomocí trojúhelníku s ryskou
§ rýsování rovnoběžných přímek
§ rýsování čtverce a obdélníku, popis, vlastnosti
stran
§ kruh a kružnice – střed, poloměr, průměr
kruhu a kružnice
§ rýsování kružnice a oblouku
§ obvod mnohoúhelníku sečtením délky stran
§ určí osu souměrnosti překládáním papíru

Ø řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení
nemusí být závislé na matematických postupech
M-5-4-01p

Nestandartní aplikační úlohy a problémy
§ jednoduché slovní úlohy
§ úlohy typu o n-více, o n-méně, n x více, n x méně

Prosinec
jednotky hmotnosti
sčítání a odčítání s přechodem přes základ
Geometrie
rovnoběžky
pololetní písemná práce
Únor
násobení a dělení 3, 4
Geometrie
čtverec
rýsování čtverce
Březen
jednotky času – den, h, min.
násobení a dělení 5, 6
Geometrie
obdélník
rýsování obdélníka
Duben
násobení a dělění 7, 8
Geometrie
kruh a kružnice – rozdíly
rýsování kružnic
oblouk kružnice
Květen
násobení a dělení 9, 10, 100
násobení a dělení 0
Geometrie
rovinné a prostorové útvary
počítání obvodu mnohoúhelníku součtem délek
jeho stran
Červen
závěrečné opakování
použití kalkulátoru
závěrečná písemná práce
Geometrie
osa souměrnosti (překládáním papíru)
opakování probraného učiva

Použité učebnice:
Uvažuj, odhaduj, počítej – učebnice matematiky pro 5. ročník, NOVÁ ŠKOLA BRNO, 2006
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 4. 6. Matematika : 6. ročník

Ročníkové výstupy
M-9-1-01

Žák
Ø

M-9-1-02

Ø

M-9-1-03

Ø

M-9-1-04

Ø

M-9-1-05

Ø

M-9-1-09

Ø

M-9-2-01
M-9-2-02

Žák
Ø
Ø

M-9-3-01

Žák
Ø

Učivo

provádí početní operace v oboru celých a racionálních ČÍSLO A PROMĚNNÁ
čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
§ dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo,
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší
využívá kalkulátor
společný násobek, největší společný dělitel,
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
kritéria dělitelnosti
přirozených čísel
§ desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo,
celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
smíšené číslo, složený zlomek
desetinným číslem, procentem)
§ poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
oboru celých a racionálních čísel
§ závislosti a data – příklady závislostí z
praktického života a jejich vlastnosti, nákresy,
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost
porovnává soubory dat
znaku, aritmetický průměr
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-9-3-02
M-9-3-03
M-9-3-04

Ø
Ø
Ø

M-9-3-05

Ø

M-9-3-06
M-9-3-08

Ø
Ø

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných
útvarů
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a

§ rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka,
kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník
(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné
mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v
rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
§ metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů,
vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková
nerovnost, Pythagorova věta
§ prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační
válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
§ konstrukční úlohy – množiny všech bodů
dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova
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Tématické plány
Září
Opakování učiva 5. ročníku
Přirozená čísla - porovnávání a zaokrouhlování
přirozený ch čísel, početní operace s
přirozenými čísly – sčítání, odčítání, násobení,
dělení.
rýsování – bod, přímka, polopřímka,
různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kružnice –
slovní popis
Říjen
násobek, dělitel
kritéria dělitelnosti 2, 3, 5, 10, 100
prvočíslo a číslo složené
společný násobek a dělitel dvou a tří čísel obvod
a obsah rovinných útvarů
Listopad
rozklad čísel na součin prvočísel
nejmenší společný násobek, největší společný
dělitel, čísla soudělná a nesoudělná
znaky dělitelnosti 4, 6, 8, 9, 25
úhel – vrchol, rameno, úhel přímý, pravý, ostrý
a tupý, velikost úhlu – práce s úhloměrem, úhly
souhlasné a střídavé, vedlejší a vrcholové
Prosinec
desetinný zlomek, zápis desetinných čísel,
vyznačení desetinných čísel na číselné ose
(porovnávání čísel), uspořádání 3 a více čísel
sčítání, odčítání a násobení úhlů, konstrukce
úhlu 60̊, 90̊, 45̊ pomocí kružítka a pravítka
Leden
zaokrouhlování desetinných čísel – na desetiny,
setiny, celky, sčítání desetinných čísel
osa souměrnosti – využití čtvercové sítě,
rýsování osově souměrných útvarů, hledání os
souměrnosti
Únor
sčítání a odčítání desetinných čísel
vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, rozdělení
trojúhelníků, , trojúhelníková nerovnost
Březen
násobení a dělení desetinných čísel 10, 100,
1 000 – posunutí desetinné čárky, jednotky
délky, hmotnosti a obsahu

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-3-09

Ø

M-9-3-10
M-9-3-11
M-9-3-12
M-9-3-13

Ø
Ø
Ø
Ø

M-9-4-01

Žák
Ø

M-9-4-02

Ø

osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu

kružnice), osová souměrnost, středová
souměrnost

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh PROBLÉMY
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo § číselné a logické řady
zkoumaných situací
§ číselné a obrázkové analogie
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a § logické a netradiční geometrické úlohy
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí

narýsování výšky a těžnice v trojúhelníku
ostroúhlém a pravoúhlém, kružnice trojúhelníku
opsaná a vepsaná
Duben
násobení desetinných čísel přirozeným a
desetinným číslem
jednotky plochy a jejich převody,
povrch krychle a kvádru vzorce, sítě
Květen
dělení desetinných čísel přirozeným a
desetinným číslem
jednotky objemu a jejich převody,
vztah 1 dm3 = 1 litr
objem krychle a kvádru, vzorce
Červen
číselné a logické řady
číselné a obrázkové analogie
logické a netradiční geometrické úlohy
Závěrečné opakování

Minimální doporučená úroveň

-

Žák:
Ø písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí ČÍSLO A PROMĚNNÁ
se zbytkem
§ numerace do 10 000, orientace na číselné ose,
Ø provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
čtení a zápis čísel
Ø zvládá orientaci na číselné ose
§ sčítání a odčítání do 10 000 – ústně i písemně
§ procvičování zaokrouhlování a odhadů
výsledků.
§ dělení se zbytkem v oboru do 100.
§ pojem neúplný podíl, zbytek, řešení příkladů.
Žák:
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Ø vyhledává a třídí data
§ procvičování násobení a dělení na jednotkách
Ø porovnává data
délky, hmotnosti a objemu
Ø vypracuje jednoduchou tabulku
§ slovní úlohy vedoucí maximálně ke dvěma
Ø užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času,
početním operacím
obsahu, objemu
§ slovní úlohy využívající jednotky délky, času a
Ø zvládá početní úkony s penězi
hmotnosti.

M-9-3-05p

Žák:
Ø provádí jednoduché konstrukce

M-9-1-01p
M-9-1-02p
-

M-9-2-01p
M-9-2-02p
M-9-2-04p
-

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
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Září
Opakování učiva
Sčítání a odčítání do 1000
Sudá a lichá čísla
Násobení a dělení v oboru do 100
Říjen
Opakování učiva
Sčítání a odčítání do 1000
Sudá a lichá čísla
Násobení a dělení v oboru do 100
Opakování učiva Geometrie
Listopad
Číselná osa do 10000
Zaokrouhlování čísel
Přímka ,polopřímka, úsečka
Prosinec
Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu
Násobení a dělení do 100
Přenášení a porovnávání úseček

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-3-06p
M-9-3-08p

Ø
Ø

-

Ø

-

Ø

M-9-4-01p
M-9-4-01p
M-9-4-02p
-

rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové
souměrnosti
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky
sčítá a odčítá úsečky
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami

· rýsování a měření úseček
· konstrukční úlohy
· přenášení úseček, porovnávání úseček, grafický
součet úseček, násobek úsečky, střed úsečky,
osa úsečky.
· osová souměrnost.
· konstrukce trojúhelníka ze tří stran.
· přenášení trojúhelníka.
· úhel.
· vyznačování a rýsování úhlu, popis úhlu. osa
úhlu.
· úhel ostrý, pravý, tupý, přímý.
· konstrukce pravého úhlu pravítkem a kružítkem.
· procvičování na rovinných obrazcích (čtverec,
obdélník, trojúhelník, kruh).
· středová souměrnost

Žák:
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
Ø samostatně řeší praktické úlohy
PROBLÉMY
Ø hledá různá řešení předložených situací
Ø aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích
· samostatné řešení praktických úloh
oblastí
Ø využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Použité učebnice
Matematika 6 - aritmetika, pro 6. ročník ZŠ, SPN Praha 2013
Matematika 6 - geometrie, pro 6. ročník ZŠ, SPN Praha 2007
Matematika 6 - matematika pro 6. ročník ZvŠ, Septima, Praha 1995
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Leden
Opakování učiva
Grafický součet
Písemná práce, klasifikace
Únor
Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem
Násobení úseček, střed, osa úsečky
Březen
Násobení a dělení do 100, nejbližší menší
násobek
Jednotky délky, hmotnosti
Osová souměrnost
Duben
Dělení se zbytkem do 100
Jednotky času
Trojúhelník
Květen
Dělení se zbytkem
Konstrukce, přenášení trojúhelníku, úhly
Červen
Opakování učiva
Sčítání, odčítání do 10 000, dělení se
zbytkem, klasifikace

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 4. 7. Matematika : 7. ročník

Ročníkové výstupy
M-9-1-01
M-9-1-02
M-9-1-03
M-9-1-04

M-9-1-05
M-9-1-06
M-9-1-09

M-9-2-01
M-9-2-02
M-9-2-03

M-9-3-01

M-9-3-02
M-9-3-03
M-9-3-04

Žák
Ø provádí početní operace v oboru celých a racionálních
čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Ø zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor
Ø modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel
Ø užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
desetinným číslem, procentem)
Ø řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
Ø řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než celek)
Ø analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v
oboru celých a racionálních čísel
Žák
Ø
Ø
Ø

Žák
Ø

Ø
Ø
Ø

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
porovnává soubory dat
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti

Učivo
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
§ dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo
složené, násobek, dělitel, nejmenší společný
násobek, největší společný dělitel, kritéria
dělitelnosti
§ celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
§ desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v
desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo,
složený zlomek
§ poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
§ procenta – procento, promile; základ, procentová
část, počet procent; jednoduché úrokování

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
§ závislosti a data – příklady závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata,
diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku,
aritmetický průměr
§ funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá
úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních
rovinných útvarů

§ rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka,
kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník
(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné
mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině
(typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti
a podobnosti trojúhelníků)
§ metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů,
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Tématické plány
Září
Opakování – přirozená čísla, desetinná
čísla, dělitelnost, převody jednotek,
úhly, osová souměrnost, trojúhelníky,
tělesa
Říjen
znázornění zlomku na číselné ose
zápis zlomku desetinným číslem (a
naopak), smíšeným číslem
rozšíření a krácení zlomku, zlomek v
základním tvaru
shodnost, určování shodných útvarů
pomocí průsvitky
vyvození vlastností shodnosti dvou
geometrických útvarů
Listopad
porovnávání zlomků, početní operace
se zlomky
shodnost trojúhelníků, vyvození vět
sss, sus, usu, podmínky sestrojitelnosti
konstrukce trojúhelníku pomocí
jednotlivých vět, rozbor, zápis
Prosinec
složené zlomky
čísla kladná, záporná, nula
zobrazení celých čísel na číselné ose
porovnávání celých čísel
opakování osové souměrnosti
vyvození středové souměrnosti, střed
souměrnosti jako samodružný bod,
střed souměrnosti geometrických
útvarů
Leden

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-3-05

Ø

M-9-3-06
M-9-3-07

Ø
Ø

M-9-3-08

Ø

M-9-3-09

Ø

M-9-3-10
M-9-3-11
M-9-3-12
M-9-3-13

Ø
Ø
Ø
Ø

M-9-4-01

Žák
Ø

M-9-4-02

Ø

využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti
a podobnosti trojúhelníků
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný
útvar
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojeného matematického aparátu

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková
nerovnost, Pythagorova věta
§ prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec,
jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
§ konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané
vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova
kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost

absolutní hodnota, čísla navzájem
opačná
sčítání, odčítání, násobení, dělení
celých čísel
vlastnosti, konstrukce středově
souměrných útvarů
čtyřúhelníky - rozdělení
Únor
racionální číslo – vyvození pojmu a
početní výkony s racionálními čísly
rovnoběžník a jeho vlastnosti –
obdélník, čtverec, kosodélník,
kosočtverec
lichoběžník (obecný, pravoúhlý,
rovnoramenný)

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
§
§
§

číselné a logické řady
číselné a obrázkové analogie
logické a netradiční geometrické úlohy

Březen
Poměr, rozšiřování a krácení, shodnost
poměrů, poměr v základním tvaru
zvětšení a zmenšení v daném poměru,
rozdělení celku v daném poměru
měřítko mapy
obvody geometrických útvarů –
trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
obsahy plošných útvarů, jednotky
obsahu a jejich převody
Duben
pravoúhlá soustava souřadnic, přímá a
nepřímá úměrnost, trojčlenka
opakování povrchu a objemu krychle
a kvádru
pojem hranol – podstavy, boční stěny,
vrcholy, hrany, síť a modely hranolů
Květen
Procento, základ, procentová část,
výpočet procentové části, základu,
počtu procent, využití trojčlenky,
jednoduché úrokování,
promile
objem a povrch trojbokých a
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
čtyřbokých hranolů
Červen
Opakování

Minimální doporučená úroveň
M-9-1-01p
M-9-1-02p
M-9-1-02p
-

M-9-2-01p
M-9-2-02p
M-9-2-04p
-

M-9-3-03p
M-9-3-04p
M-9-3-05p
M-9-3-06p
¨
M-9-3-08p
-

Žák:
Ø písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí
víceciferná čísla, dělí se zbytkem
Ø provádí odhad výsledku, zaokrouhluje
čísla
Ø píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla
v oboru do 1 000 000
Ø zvládá orientaci na číselné ose

Žák:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

vyhledává a třídí data
porovnává data
vypracuje jednoduchou tabulku
užívá a ovládá převody jednotek délky,
hmotnosti, času, obsahu, objemu
zvládá početní úkony s penězi

Žák:
Ø vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce
Ø vypočítá obvod a obsah trojúhelníka,
čtverce, obdélníka, kruhu
Ø provádí jednoduché konstrukce
Ø rozeznává a rýsuje základní rovinné
útvary
Ø sestrojí základní rovinné útvary ve
středové a osové souměrnosti
Ø odhaduje délku úsečky, určí délku

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
§ číselný obor do milionu
§ numerace do milionu, čtení a psaní čísel, porovnávání čísel,
zaokrouhlování čísel na praktických příkladech, orientace na
číselné ose.
§ písemné sčítání a odčítání čísel.
§ odhady výsledků. Řešení úloh, zkoušky.
§ násobení a dělení čísel 10, 100 a 1 000.
§ písemné násobení a dělení přirozených čísel do 10 000
§ písemné násobení maximálně trojciferného čísla jednociferným a
dvojciferným činitelem.
§ písemné dělení jednociferným dělitelem bez zbytku i se zbytkem.
§ snadné příklady na písemné dělení dvojciferným dělitelem.
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
§ slovní úlohy vedoucí maximálně ke dvěma početním
operacím.
§ jednotky délky, času, hmotnosti.
§ praktické převody

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
§ úhel, velikost úhlu
§ velikost úhlu, stupeň, úhloměr.
§ vyznačování úhlu dané velikosti.
§ měření velikosti úhlu.
§ konstrukce úhlu 60º, 120º, 30º .
§ trojúhelník – dělení podle stran a podle úhlů, výška trojúhelníku.
§ mnohoúhelníky – konstrukce pravidelného šesti a osmiúhelníku
vepsaného kružnici.
§ lichoběžník, rovnoběžník, čtyřúhelník
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Září
Opakování
Numerace do 10 000
Dělení se zbytkem.
Říjen
Dělení se zbytkem, převody
jednotek
Římské číslice,
Úhel, velikost úhlu
Listopad
Číselný obor do milionu
Zaokrouhlování
Úhly 30°, 60°, 120°
Prosinec
Sčítání, odčítání do1000000
Slovní úlohy,
Trojúhelníky
Leden
Písemné násobení do10 000,
Násobení, dělení 10, 100, 1000
Konstrukce trojúhelníků
Klasifikace
Únor
Písemné násobení jedno a
dvojciferným činitelem
Výška trojúhelníka
Pravidelný šestiúhelník.

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
-

M-9-4-01p
M-9-4-01p
M-9-4-02p
-

Ø

lomené čáry, graficky sčítá a odčítá § obvody rovinných obrazců
úsečky
§ obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku.
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a § řešení úloh z praktického života, vzorce na výpočet obvodu
potřebami
obrazců zařazovat postupně.
§ vzdálenost bodu od přímky

Žák:
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Ø samostatně řeší praktické úlohy
Ø hledá různá řešení předložených situací
§ provádění početních výkonů na kalkulátoru.
Ø aplikuje poznatky a dovednosti z jiných § samostatné řešení praktických úloh.
vzdělávacích oblastí
§ číselné a logické řady
Ø využívá prostředky výpočetní techniky § číselné a obrázkové analogie
při řešení úloh

Březen
Písemné dělení jednociferným
dělitelem,
Zkoušky
Osmiúhelník
Obvod trojúhelníka
Duben
Písemné dělení dvojcif. dělitelem
Obvod čtverce
Květen
Písemné dělení a násobení Slovní
úlohy
Průměr
Převody jednotek
Obvod obdélníku
Červen
Opakování a prohlubování učiva
Klasifikace

Použité učebnice
Matematika 7 - aritmetika, pro 7. ročník ZŠ, SPN Praha 2008
Matematika 7 - geometrie, pro 7. ročník ZŠ, SPN Praha 2008
Matematika 7 - matematika pro 7. ročník ZvŠ, Septima, Praha 2000
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5. 4. 8. Matematika : 8. ročník

Ročníkové výstupy
M-9-1-01

Žák
Ø

M-9-1-02

Ø

M-9-1-03

Ø

M-9-1-04

Ø

M-9-1-05

Ø

M-9-1-06

Ø

M-9-1-07

Ø

M-9-1-08

Ø

M-9-1-09

Ø

M-9-2-01
M-9-2-02
M-9-2-03
M-9-2-04
M-9-2-05

Žák
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

M-9-3-01

Žák
Ø

Učivo
ČÍSLO A PROMĚNNÁ

provádí početní operace v oboru celých a racionálních
čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností,
účelně využívá kalkulátor
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem,
desetinným číslem, procentem)
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než celek)
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich
soustav
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát
v oboru celých a racionálních čísel

§ dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo
složené, násobek, dělitel, nejmenší společný
násobek, největší společný dělitel, kritéria
dělitelnosti
§ celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
§ desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v
desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo,
složený zlomek
§ poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
§ procenta – procento, promile; základ, procentová
část, počet procent; jednoduché úrokování
§ mocniny a odmocniny – druhá mocnina a
odmocnina
§ výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná,
výrazy s proměnnými, mnohočleny
§ rovnice – lineární rovnice, soustava dvou
lineárních rovnic se dvěma neznámými

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
porovnává soubory dat
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
funkčních vztahů

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
§ závislosti a data – příklady závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata,
diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický
průměr
§ funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá
úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
§ rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka,
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Tématické plány
Září
Opakování – početní operace s čísly, poměr,
úměra, trojčlenka, procenta, shodnost, úhly,
čtyřúhelníky, souměrnost
Říjen
druhá mocnina a odmocnina čísel – tabulky,
určení hodnoty mocniny a odmocniny na
kalkulačce, zařazování umocňování,
odmocňování a závorek do výpočtu
Pythagorova věta
konstrukce kruhu a kružnice daného poloměru
vzájemná poloha přímky a kružnice
Listopad
Pythagorova věta a věta obrácená k
Pythagorově
výpočet odvěsny a přepony pravoúhlého
trojúhelníka, úlohy z praxe
zápis mocniny s přirozeným mocnitelem
vzájemná poloha dvou kružnic
tečna kružnice v daném bodě (vždy bod
dotyku), Thaletova věta
Prosinec
zápis mocniny s přirozeným mocnitelem a
mocnin se základem 10
početní operace s mocninami – sčítání, odčítání,
násobení a dělení, mocnina součinu, zlomku
výpočet obvodu a obsahu kruhu, délky kružnice,
dosazování do vzorce, Ludolfovo číslo, vzorce
pro jednoduchý výpočet obvodu a obsahu,
slovní úlohy se zaměřením na praxi
soustředné kružnice, části kružnice a kruhu
Leden
pojem výraz, zjednodušení výrazu výpočtem
(pořadí početních výkonů, práce se závorkami)
jednoduchý výraz na základě slovního vyjádření
(menší a větší o…, několikrát větší či menší, síť
válec, jeho konstrukce, vymodelování válce
(papírový model)
zobrazení válce ve volném rovnoběžném
promítání, náčrty
Únor
jednoduchý výraz s proměnnými a výpočet
hodnoty výrazu (dosazení), jednočlen,

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-3-02
M-9-3-03
M-9-3-04

Ø
Ø
Ø

M-9-3-05

Ø

M-9-3-06
M-9-3-07

Ø
Ø

M-9-3-08

Ø

M-9-3-09

Ø

M-9-3-10
M-9-3-11
M-9-3-12
M-9-3-13

Ø
Ø
Ø
Ø

M-9-4-01

Žák
Ø

M-9-4-02

Ø

jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních
rovinných útvarů
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti
a podobnosti trojúhelníků
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný
útvar
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojeného matematického aparátu
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník
(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné
mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v
rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
§ metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů,
vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková
nerovnost, Pythagorova věta
§ prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec,
jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
§ konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané
vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova
kružnice), osová souměrnost, středová
souměrnost

mnohočlen, sčítání a odčítání mnohočlenů,
výpočet objemu a povrchu válce, úlohy z praxe
Březen
násobení mnohočlenu jednočlenem
(mnohočlenem), rozklad mnohočlenu na součin
(vytýkání, vzorce)
lineární rovnice s jednou neznámou
základní konstrukční úlohy – množina všech
bodů daných vlastností
Duben
lineární rovnice s jednou neznámou,
ekvivalentní úpravy
ověření správnosti řešení – zkouška
seznámení s možností, že rovnice nemá řešení
anebo má nekonečně mnoho řešení, základní
slovní úlohy o pohybu a společné práci
osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice
Květen
základní pojmy statistiky, statistické šetření,
statistický soubor, statistická jednotka, znak,
hodnota znaku, četnost, relativní četnost,
závislosti a data – jejich vlastnosti, nákresy,
schémata, diagramy, grafy,
výpočet aritmetického průměru
rozbor, náčrt, postup konstrukce a konstrukce,
kontrola a diskuse při konstrukci trojúhelníku

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
§ číselné a logické řady
§ číselné a obrázkové analogie
§ logické a netradiční geometrické úlohy

Minimální doporučená úroveň
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Červen
číselné a logické řady
číselné a obrázkové analogie
logické a netradiční geometrické úlohy
Opakování

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-1-01p
M-9-1-01p

M-9-1-01p
M-9-1-02p
M-9-1-02p
-

M-9-2-01p
M-9-2-02p
M-9-2-04p
-

M-9-3-03p
M-9-3-04p
M-9-3-05p
M-9-3-06p
M-9-3-08p

Žák:
Ø písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, ČÍSLO A PROMĚNNÁ
dělí se zbytkem
§ písemné dělení dvojciferným číslem.
Ø pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá § zlomky.
vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo, § názorné zavedení zlomků s pojmy: čitatel,
procento)
jmenovatel, zlomková čára.
Ø čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi § smíšená čísla
základní početní operace
§ užití zlomků v praxi: výpočet zlomku z celku,
Ø provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
§ zlomek jako část celku.
Ø píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 § pojem desetinného čísla, čtení a zápis desetinných
000 000
čísel. Číselná osa.
Ø zvládá orientaci na číselné ose
§ zaokrouhlování desetinných čísel
§ sčítání a odčítání desetinných čísel.
§ násobení a dělení desetinných čísel 10, 100,
§ 1 000. Převádění jednotek délky, obsahu,
§ hmotnosti.
§ násobení desetinného čísla číslem přirozeným i
desetinným (nejvýše trojciferného čísla číslem
dvojciferným).
§ odhady, zkouška.
Žák:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

vyhledává a třídí data
porovnává data
vypracuje jednoduchou tabulku
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti,
času, obsahu, objemu
zvládá početní úkony s penězi

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
· převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti.
· jednotky objemu – dl, cl, ml.
· praktické převody
· vypracování jednoduché tabulky závislosti.
· slovní úlohy vedoucí k jednomu, maximálně
dvěma početním výkonům.

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
Žák:
Ø vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché · rovnoběžníky – jejich poznávání, vlastnosti stran
a úhlů. Rýsování libovolných rovnoběžníků
konstrukce
(kosočtverec, kosodélník, lichoběžník).
Ø vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce,
· obvod kruhu, délka kružnice
obdélníka, kruhu
Ø provádí jednoduché konstrukce
· obsahy obrazců. Jednotky obsahu mm2, cm2, m2,
Ø rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
a, ha, km2.
Ø sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové · obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu

152

Září
Numerace do 1 000 000
Převody jednotek
Zaokrouhlování.
Bod, přímka, úsečka.
Zásady rýsování
Říjen
Slovní úlohy, dělení
jednocif. dělitelem,
Rovinné obrazce.
Druhy čar, technické písmo.
Listopad
Dělení dvojcif. dělitelem,
Čtyřúhelníky
Psaní podle šablony
Čtvercová síť
Prosinec
Dělení dvojcif. dělitelem Slovní
úlohy
Jednotky obsahu
Obsah čtverce
Ornamenty, osová souměrnost
Leden
Zlomky
Obsah obdélníku trojúhelníku
Osová souměrnost
Opakování.
Únor
Zlomky
Desetinné zlomky a čísla
Povrch kvádru, krychle
Pravidla kótování
Kótování délek.

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-3-10p
M-9-3-11p
M-9-3-12p
M-9-3-12p
-

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

-

Ø
Ø
Ø

M-9-4-01p
M-9-4-01p
M-9-4-02p
-

souměrnosti
vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
sestrojí sítě základních těles
načrtne základní tělesa
zobrazuje jednoduchá tělesa
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry,
graficky sčítá a odčítá úsečky
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
používá technické písmo
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům

Žák:
Ø samostatně řeší praktické úlohy
Ø hledá různá řešení předložených situací
Ø aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích
oblastí
Ø využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

· povrch těles. Síť krychle a kvádru.
· povrch krychle a kvádru. Vzorce na výpočet
povrchu.
· kótování
· druhy čar a jejich použití
· technické písmo
· krychle, kvádr

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
· řešení úloh z praxe
· praktické geometrické úlohy
· číselné a logické řady
· použití kalkulátoru

Použité učebnice
Matematika 8 - algebra, pro 8. ročník ZŠ, SPN Praha 2009
Matematika 8 - geometrie, pro 8. ročník ZŠ, SPN Praha 2009
Matematika 8 - matematika pro 8. ročník ZvŠ, Septima, Praha 1996
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Březen
Násobení des. čísel
Obvod, plocha kruhu
Kótování průměru, poloměru.
Duben
Numerace s des .čísly,
Obvody a obsahy
rovinných obrazců
Kótování úhlů, oblouků.
Květen
Des. čísla - opakování
Slovní úlohy,
Povrch krychle, kvádru
Rýsování mnohoúhelníků.
Červen
Závěrečné opakování,
procvičování dovedností.
Klasifikace

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 4. 9. Matematika : 9. ročník

Ročníkové výstupy
M-9-1-01

Žák
Ø

M-9-1-02

Ø

M-9-1-03

Ø

M-9-1-04

Ø

M-9-1-05

Ø

M-9-1-06

Ø

M-9-1-07

Ø

M-9-1-08

Ø

M-9-1-09

Ø

M-9-2-01
M-9-2-02
M-9-2-03
M-9-2-04
M-9-2-05

Žák
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Učivo

provádí početní operace v oboru celých a racionálních ČÍSLO A PROMĚNNÁ
čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
§ dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, složené, násobek, dělitel, nejmenší společný
účelně využívá kalkulátor
násobek, největší společný dělitel, kritéria
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru dělitelnosti
přirozených čísel
§ celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu § desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v
celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo,
desetinným číslem, procentem)
složený zlomek
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené § poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
§ procenta – procento, promile; základ, procentová
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že část, počet procent; jednoduché úrokování
procentová část je větší než celek)
§ mocniny a odmocniny – druhá mocnina a
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím odmocnina
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí § výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná,
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin výrazy s proměnnými, mnohočleny
pomocí vzorců a vytýkáním
§ rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich rovnic se dvěma neznámými
soustav
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát
v oboru celých a racionálních čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
· závislosti a data – příklady závislostí z
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
praktického života a jejich vlastnosti, nákresy,
porovnává soubory dat
schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
znaku, aritmetický průměr
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
· funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce
funkčních vztahů
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
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Tématické plány
Září
Opakování – početní operace, poměr,
procenta, mocniny a odmocniny,
Pythagorova věta, výrazy, lineární rovnice,
statistika, úhly, trojúhelníky, čtyřúhelníky,
shodnost, souměrnost
Říjen
Vyjádření proměnné ze vzorce, řešení
jedna rovnice se dvěma neznámými,
Rovinné obrazce – obvody, obsahy, tělesa
– povrchy, objemy, podobné útvary
Listopad
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
určení podobných útvarů z praxe,
podobné obdélníky, podobné trojúhelníky,
věty o podobnosti trojúhelníků – sss, sus,
uu, dělení úsečky na stejné díly a v daném
poměru
Prosinec
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých,
řešení slovních úloh o společné práci
poměr podobnosti k, zvětšení, zmenšení,
shodnost, praktické zmenšování a
zvětšování rovinných obrazců v daném
poměru,
Leden
funkce jako závislost veličin, definiční
obor, hodnota funkce, jednotlivé body,
tabulka, sestrojení grafu v pravoúhlé
soustavě souřadnic
goniometrické funkce jako poměry v
pravoúhlém trojúhelníku
definice funkcí sin, cos, tg, hledání hodnot
sin, cos, tg v tabulkách, užití kalkulátorů,
sestrojení grafů funkcí sin, cos v intervalu
0°, 90°
Únor
funkce rostoucí, klesající a konstantní,
lineární funkce, její rovnice, grafické

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

M-9-3-01

Žák
Ø

M-9-3-02
M-9-3-03
M-9-3-04

Ø
Ø
Ø

M-9-3-05

Ø

M-9-3-06
M-9-3-07

Ø
Ø

M-9-3-08

Ø

M-9-3-09

Ø

M-9-3-10
M-9-3-11
M-9-3-12
M-9-3-13

Ø
Ø
Ø
Ø

M-9-4-01

Žák
Ø

M-9-4-02

Ø

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních
rovinných útvarů
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti
a podobnosti trojúhelníků
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný
útvar
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojeného matematického aparátu

· rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka,
kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník
(lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné
mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině
(typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
· metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů,
vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková
nerovnost, Pythagorova věta
· prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec,
jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
· konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané
vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova
kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení § číselné a logické řady
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných § číselné a obrázkové analogie
nebo zkoumaných situací
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a § logické a netradiční geometrické úlohy
kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí

Minimální doporučená úroveň
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řešení soustavy dvou lineárních rovnic,
jehlan, vzorce pro výpočty objemů a
povrchů a jejich využití k jednoduchým
výpočtům
Březen
kvadratická funkce, nepřímá úměrnost –
rovnice, tabulka, graf, finanční gramotnost
pojem úrok, jistina, úroková doba,
úrokovací období, úroková míra,
jednoduché úrokování, valuty, devizy,
převody měn
kužel, vzorce pro výpočty objemů a
povrchů a jejich využití k jednoduchým
výpočtům
Duben
číselný výraz, proměnná, určení hodnoty
proměnné
koule, vzorce pro výpočty objemů a
povrchů a jejich využití k jednoduchým
výpočtům
Květen
Úpravy lomených výrazů, krácení a
rozšiřování lomených výrazů, početní
operace s lomenými výrazy,
Opakování učiva geometrie
Červen
číselné a logické řady
číselné a obrázkové analogie
logické a netradiční geometrické úlohy,
opakování

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-1-01p
M-9-1-01p

M-9-1-01p
M-9-1-02p
M-9-1-02p
M-9-1-05p
M-9-1-06p
-

M-9-2-01p
M-9-2-02p
M-9-2-04p
-

M-9-3-03p
M-9-3-04p
M-9-3-05p
M-9-3-06p

Žák:
Ø písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, ČÍSLO A PROMĚNNÁ
dělí se zbytkem
· početní výkony s přirozenými a desetinnými
Ø pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá
čísly.
vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo,
· římské číslice - seznámení
procento)
· dělení desetinných čísel.
Ø čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi
· dělení dvou přirozených čísel – podíl číslo
základní početní operace
desetinné, dělení desetinného čísla číslem
Ø provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
přirozeným.
Ø píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1
· dělení desetinného čísla číslem desetinným
000 000
nejvýše dvojciferným.
Ø používá měřítko mapy a plánu
· procento. Symbol %, pojem základ,
Ø řeší jednoduché úlohy na procenta
procentová část, počet procent.
Ø zvládá orientaci na číselné ose
· výpočet 1 % ze základu.
· výpočet procentové části z daného základu (i
s využitím kalkulátoru).
· úrok, úroková míra.
· rovnice, jednoduchá lineární rovnice
Žák:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

vyhledává a třídí data
porovnává data
vypracuje jednoduchou tabulku
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti,
času, obsahu, objemu
zvládá početní úkony s penězi

Žák:
Ø vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché
konstrukce
Ø vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce,
obdélníka, kruhu
Ø provádí jednoduché konstrukce
Ø rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
· slovní úlohy vedoucí maximálně ke dvěma
početním výkonům s desetinnými čísly.
· užití jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu.
· měřítko plánu a mapy.
· úrok, úroková míra
· vyhledávání, třídění a porovnávání dat.
· aritmetický průměr. Grafy, tabulky.
· příklady závislostí z praktického života
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
· rýsování rovinných obrazců. Obvod a obsah
čtverce, obdélníku a kruhu. Užití vzorců.
· povrch kvádru, krychle a válce. Užití vzorců.
· objem, jednotky objemu: mm3, cm3, dm3, m3.
Vztah dm3 – litr.
· objem kvádru, krychle a válce, výpočet za použití
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Září
Opakování, porovnávání
Zaokrouhlování čísel
Numerace do 1 000 000
Geom. konstrukce.
Říjen
Numerace do 1 000 000
Zlomky Slovní úlohy
Obvod a obsah rovinných
obrazců, kótování
Listopad
Dělení přirozených čísel
Dělení des. čísla číslem celým Povrch
těles
Volné rovnob. promítání.
Prosinec
Dělení des. č. des. číslem
Slovní úlohy
Objem těles - jednotky,
Objem krychle.
Volné rovnob. promítání, náčrty.
Leden
Poměr, opakování čís. operací,
Objem kvádru
Pravoúhlé promítání
Promítací kout. Klasifikace.
Únor
Měřítko plánu, mapy
Procenta.
Objem kvádru, válce.
Promítací kout
Krychle, kvádr a jejich sítě.
Březen
Procenta, úrok, úroková míra
Objem válce
Hranoly a jejich sítě

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
M-9-3-08p

Ø

M-9-3-10p
M-9-3-11p
M-9-3-12p
M-9-3-12p
-

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

-

Ø
Ø
Ø

M-9-4-01p
M-9-4-01p
M-9-4-02p
-

sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové
souměrnosti
vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
sestrojí sítě základních těles
načrtne základní tělesa
zobrazuje jednoduchá tělesa
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry,
graficky sčítá a odčítá úsečky
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
používá technické písmo
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům

Žák:
Ø samostatně řeší praktické úlohy
Ø hledá různá řešení předložených situací
Ø aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích
oblastí
Ø využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

vzorců. Řešení úloh z praxe.
· kótování
· čtvercová síť
· koule, válec, jehlan

Duben
Opakování učiva k přij. zk
Průměty rotačních těles
Prostorové představy.
Květen
Opakování poč. výkonů Zlomky
Převody jednotek, obvody a obsahy
rovinných obrazců.
Druhy kótování v různých profesích.

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
· užití kapesního kalkulátoru k provádění výpočtů.
· řešení jednoduchých slovních úloh z praxe.
· úrok, úroková míra – využití na praktických
příkladech.
· poměr, dělení v daném poměru – využití na
praktických příkladech.

Použité učebnice
Matematika 9 - algebra, pro 9. ročník ZŠ, SPN Praha 2010
Matematika 9 - geometrie, pro 9. ročník ZŠ, SPN Praha 2010
Matematika 9 - matematika pro 9. ročník ZvŠ, Septima, Praha 1996
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Červen
Procenta, úrok
Poměr, průměr.
Povrch, objem těles
Klasifikace.
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5. 5. INFORMATIKA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je totožný se vzdělávací oblastí Informatika.Vyučuje se od 3. do 9. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně. Ve 3. ročníku je časová dotace
doplněna o jednu disponibilní hodinu. Organizace výuky je závislá na počítačovém vybavení specializované učebny v závislosti na počtu dětí ve třídě, resp.
v ročníku.
Cílem je naučit žáky základním dovednostem práce s počítačem, SW vybavením, seznámení s možnostmi získávání informací z různých oblastí
prostřednictvím internetu, seznámit žáky s možnostmi využití znalosti práce s PC v praxi, s výhodami, nevýhodami i nebezpečími při využívání ICT
v běžném životě.
Výuka počítačů a práce s informacemi je pojata jako samostatný předmět Informatika, i když není úkolem základní školy vychovat ze všech dětí
počítačové odborníky. Jedním z cílů využívání počítačů na škole je naučit se je používat jako nástroj při další výuce. Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni
žáci prvního stupně dokázali zvládnout základy počítačů a aby je práce na počítači nezdržovala od hlavních cílů. Je nutno nastavit základní úroveň znalostí,
poté se žáci pomocí her, experimentů seznamují s tím, jak data a informace mohou zaznamenávat, řešit problémy v rámci možností našich žáků. Na druhém
stupni se žáci zaměřují na zautomatizování práce na počítači, na rozšiřování získaných znalostí. Žáci modelují řešení problémů, experimentují, prověřují
možnosti řešení, diskutují nad řešením problému s ostatními. Seznamují se s fungováním digitálních technologií. Učí se zpracovávat data, zpracovávat
soubory dat. Tímto jsou schopni chránit sebe, své soukromí, data i zařízení. Žáci se učí aktivně využívat informačních technologií. Informační technologie
jsou žákům přístupny i mimo přímou výuku počítačů a jsou využívány v co největším rozsahu jako nástroj výuky.
Obsah výuky Informatiky na 2. stupni vzbudí u žáka schopnost orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných
na textových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Přínos obsahu Informatiky na 2. stupni spočívá v tom, že naučí žáka získané informace
smysluplně interpretovat, aplikovat je v reálných situacích za přispění dostupných hardwarových a softwarových prostředků. Aby si žák uvědomil všechny
problémy, které vnáší do života komunikace s celosvětovou sítí, musí dokázat nejen určité vědomosti spojené s manipulací s hardwarovými a softwarovými
prostředky celosvětové informační struktury, ale musí si být vědom zejména jejich možností jako prostředku poznání a mezilidské komunikace. S tím jsou
také spojeny požadavky na jeho odpovědný postoj k mediálnímu obsahu.
Ve srovnání s 1. stupněm je proto položen větší důraz na hodnocení informací z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti. Žák je veden k tomu,
aby dříve než informace získané z internetu či jiných médií použije, ověřoval jejich věrohodnost tím, že je konfrontuje se svými vědomostmi, dále využívá k
posouzení věrohodnosti alternativních informačních zdrojů a rozlišuje informační zdroje s přihlédnutím k ohodnocení zdroje, významu autora… Žák dále
zdokonaluje dovednosti s textovými, tabulkovými a grafickými editory. Snaží se přitom respektovat estetická, typografická, stylistická a jiná pravidla. Také
si vytváří vlastní www stránky a je schopen pracovat s programy na tvorbu prezentací.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno uplatnit vazby s těmito předměty: Český jazyk, Počty / Matematika, Prvouka, Přírodopis, Vlastivěda na 1.
stupni a na učivo naukových předmětů na 2. stupni.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Informatika uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
· učitel zadává úkoly, které vyžadují vyhledání potřebných informací využitelných v praktickém životě prostřednictvím internetu
Kompetence k řešení problému
Ø žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel vede žáka k dokončování zadaného úkolu a při nezdaru k opětovnému hledání optimálnějšího postupu
Ø žák dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí
· učitel umožňuje žákům spolupracovat a vzájemně si pomáhat při zpracování zadaného úkolu a při řešení problému
Kompetence komunikativní
Ø žák využívá pro komunikaci běžné informační a komunikativní prostředky
· učitel zadává úkoly, které vyžadují vzájemnou písemnou komunikaci prostřednictvím elektronické pošty

Kompetence sociální a personální
Ø žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy pomocí běžné i elektronické komunikace
Kompetence občanské
Ø žák je schopen používat získané vědomosti a dovednosti v běžném životě
· učitel vede žáka k praktickému uplatňování získaných vědomostí
Kompetence pracovní
Ø žák je schopen používat získané vědomosti a dovednosti v běžném životě
· učitel vede žáka k praktickému uplatňování získaných vědomostí
Ø žák je veden k samostatné cílevědomé práci se schopností dokončení úkolu
Ø žák se učí pracovat ve dvojici, skupině
· učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
Kompetence digitální
Ø žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně
rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
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žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají
konkrétní situaci a účelu
žák vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil
výsledky své práce
žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje
rizika jejich využívání
žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při
spolupráci, komunikaci a sdílení informací
žák v digitálním prostředí jedná eticky
žák je seznámen s platnými právními předpisy, respektuje autorský zákon a autorská práva

Realizace průřezových témat v předmětu

INFORMATIKA

Předmět
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OSV

VDO

VMEGS

MuV

MeV

EV

Vztah člověka k prostředí
· Formy participace občanů v politickém životě
· Občanská společnost a stát
· Občanská společnost a škola
· Principy demokracie jako forma vlády a způsobu
rozhodování

Lidské vztahy

8.

· Evropa a svět nás zajímá

9.

Objevujeme Evropu a svět
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Kritické čtení a vnímání med. sdělení

· Tvorba med. sdělení
· Stavba med. sdělení
· Vnímání autora med. sdělení
· Interpretace med. sdělení a reality
· Fungování a vliv médií ve
společnosti
· Práce v realizačním týmu

· Ekosystémy
· Lidské aktivity
· Základní podmínky života
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5. 5. 1. Informatika : 3. ročník

Ročníkové výstupy
I-5-4-01
I-5-4-02

I-5-4-03

Žák
Ø najde a spustí aplikaci,
pracuje s daty různého typu
Ø propojí digitální zařízení,
uvede možná rizika, která s
takovým propojením
souvisejí
Ø dodržuje bezpečnostní a jiná
pravidla pro práci s
digitálními technologiemi

Minimální doporučená úroveň
I-5-4-01p

I-5-4-03p

Žák
Ø najde a spustí známou
aplikaci, pracuje s daty
různého typu
Ø popíše bezpečnostní a jiná
pravidl stanovená pro práci
s digi. technologiemi

Učivo
Digitální technologie
§ hardware a software: digitální zařízení a jejich účel;
prvky v uživatelském rozhraní; spouštění,
přepínání a ovládání aplikací; uložení dat, otevírání
souborů
§ počítačové sítě: propojení technologií, (bez)drátové
připojení; internet, práce ve sdíleném
prostředí, sdílení dat
§ bezpečnost: pravidla bezpečné práce s digitálním
zařízením; uživatelské účty, hesla
Během školního roku žáci splní následující úkoly:
Ø seznámení se s BOZP a chováním ve specializované
učebně
Ø seznámení se s PC
- základní komponenty
- spouštění a vypnutí PC
- práce s myší, klávesnicí
- otevírání programů a jejich ukončení v grafickém
prostředí
- školní informační systém
- sdílení dat
- fungování internetu
Ø on-line prostředí: vyhledávání, sdílení obsahu,
uživatelský účet, heslo

Tematické plány
Září - říjen
Seznámení se s BOZP a chováním v pracovně
Seznámení s PC – komponenty
Spouštění a vypnutí PC
Práce s myší a klávesnicí
Otevírání programů
Jednoduchá hra
Školní inf. systém Edookit
QR kód
Bezpečnost v digi prostředí
Listopad - prosinec
Procvičování znalostí
Práce s klávesnicí - Word
Výukový program
Otevírání programů a jejich ukončení
v grafickém prostředí
Výukové programy a aplikace
Bezpečnost v on-line světě
Leden – únor
Procvičování učiva
Práce s graf. programem Malování
Výukové programy
Sdílení dat
Březen – červen
Práce s graf. programem Malování
Výukové programy
Opakování a prohloubení učiva
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5. 5. 2. Informatika : 4. a 5. ročník

Ročníkové výstupy
žák
I-5-1-01

I-5-1-02
I-5-1-03

I-5-2-01
I-5-2-02

I-5-2-03

I-5-2-04

I-5-3-01

I-5-3-02

Ø uvede příklady dat, která ho
obklopují a která mu mohou
pomoci lépe se rozhodnout;
vyslovuje odpovědi na základě
dat
Ø popíše konkrétní situaci, určí, co
k ní již ví, a znázorní ji
Ø vyčte informace z daného
modelu
Ø sestavuje a testuje symbolické
zápisy postupů
Ø popíše jednoduchý problém,
navrhne a popíše jednotlivé
kroky jeho řešení
Ø v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program; rozpozná opakující se
vzory, používá opakování a
připravené podprogramy
Ø ověří správnost jím navrženého
postupu či programu, najde a
opraví v něm případnou chybu
Ø v systémech, které ho obklopují,
rozezná jednotlivé prvky a
vztahy mezi nimi
Ø pro vymezený problém
zaznamenává do existující
tabulky nebo seznamu
číselná i nečíselná data

Učivo
Data, informace a modelování
§ data, informace: sběr (pozorování, jednoduchý dotazník,
průzkum) a záznam dat s využitím textu, čísla, barvy, tvaru,
obrazu a zvuku; hodnocení získaných dat, vyvozování
závěrů
§ kódování a přenos dat: využití značek, piktogramů, symbolů
a kódů pro záznam, sdílení, přenos a ochranu informace
§ modelování: model jako zjednodušené znázornění
skutečnosti; využití obrazových modelů (myšlenkové a
pojmové mapy, schémata, tabulky, diagramy) ke zkoumání,
porovnávání a vysvětlování jevů kolem žáka
Algoritmizace
§ řešení problému krokováním: postup, jeho jednotlivé kroky,
vstupy, výstupy a různé formy zápisu pomocí obrázků,
značek, symbolů či textu; příklady situací využívajících
opakovaně použitelné postupy; přečtení, porozumění a
úprava kroků v postupu, algoritmu; sestavení funkčního
postupu řešícího konkrétní jednoduchou situaci
§ programování: experimentování a objevování v blokově
orientovaném programovacím prostředí; události, sekvence,
opakování; sestavení programu
§ kontrola řešení: porovnání postupu s jiným a diskuse o nich;
ověřování funkčnosti programu a jeho částí opakovaným
spuštěním; nalezení chyby a oprava kódu; nahrazení
opakujícího se vzoru cyklem

Tematické plány
Září - říjen
Seznámení se s BOZP a chováním v pracovně
Seznámení s PC – komponenty
Spouštění a vypnutí PC
Práce s klávesnicí
Otevírání programů
Aplikace – koupě, stažení, používání, odinstalace
Data – sběr a třídění+ záznam
Školní systém a práce s ním
Bezpečnost při práci s daty, v digi prostředí
Listopad - prosinec
Procvičování znalostí
Práce s klávesnicí
Výukový program
Otevírání programů a jejich ukončení v grafickém
prostředí
Výukové programy a aplikace
Word
- seznam, odrážky, tabulka na zpracování dat
QR kód
Programování, Bee bot, krokování

Leden – únor
Systémy a jejich příklady z přírody
Data a jejich vlastnosti, třídění a řazení
Kódování a piktogramy
Procvičování učiva
Informační systémy
Práce s graf. programem Malování – modelování,
§ systémy: skupiny objektů a vztahy mezi nimi, vzájemné
působení; příklady systémů z přírody, školy a blízkého okolí sdělení inf obrázkem
Výukové programy
žáka; části systému a vztahy mezi nimi
GPS – geocashink, sledování polohy
§ práce se strukturovanými daty: shodné a odlišné vlastnosti
objektů; řazení prvků do řad, číslovaný a nečíslovaný
Březen – červen
seznam, víceúrovňový seznam; tabulka a její struktura;
Práce s graf. programem Malování – zápis
záznam, doplněnía úprava záznamu
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I-5-4-01
I-5-4-02

I-5-4-03

Ø najde a spustí aplikaci, pracuje s
daty různého typu
Ø propojí digitální zařízení, uvede
možná rizika, která s takovým
propojením
souvisejí
Ø dodržuje bezpečnostní a jiná
pravidla pro práci s digitálními
technologiemi

Digitální technologie
§ hardware a software: digitální zařízení a jejich účel; prvky v
uživatelském rozhraní; spouštění, přepínání a ovládání
aplikací; uložení dat, otevírání souborů
§ počítačové sítě: propojení technologií, (bez)drátové
připojení; internet, práce ve sdíleném
prostředí, sdílení dat
§ bezpečnost: pravidla bezpečné práce s digitálním zařízením;
uživatelské účty, hesla

informace pomocí obrázku
Excel – základní tabulka na zpracování dat
Úpravy dat a záznamů dat
Výukové programy
Internet
Připojení k internetu
Počítačové sítě
Opakování a prohloubení učiva
Programování, Bee bot, malezení chyby

5. ročník
Září - říjen
Seznámení se s BOZP a chováním v pracovně
Seznámení s PC – komponenty
Spouštění a vypnutí PC
Práce s klávesnicí
Otevírání programů, sdílení dat
Aplikace – koupě, stažení, používání, odinstalace
Bezpečnost u PC, bezpečnost digi obsahu
Programování, Bee bot, krokování

Minimální doporučená úroveň
I-5-1-01p

I-5-1-02p

I-5-2-01p
I-5-2-02p

I-5-2-03p

Ø uvede příklady dat, která ho
obklopují a která mu mohou
pomoci lépe se rozhodnout;
vyslovuje odpovědi na otázky,
které se týkají jeho osoby na
základě dat
Ø popíše konkrétní situaci, která
vychází z jeho opakované
zkušenosti, určí, co k ní již ví
Ø sestavuje symbolické zápisy
postupů
Ø popíše jednoduchý problém
související s okruhem jeho
zájmů a potřeb, navrhne a
popíše podle předlohy jednotlivé
kroky jeho řešení
Ø rozpozná opakující se vzory,
používá opakování známých
postupů

Listopad - prosinec
Procvičování znalostí
Práce s klávesnicí
Výukový program
Otevírání programů a jejich ukončení v grafickém
prostředí
Výukové programy a aplikace
Word - seznam, odrážky, tabulka na zpracování dat
QR kód
Programování, Bee bot, krokování, chyby a
oprava, cykly
Leden – únor
Systémy a jejich příklady z přírody
Data a jejich vlastnosti, třídění a
řazeníProcvičování učiva
Práce s graf. programem Malování
Výukové programy
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I-5-3-01p
I-5-3-02p

I-5-4-01p
I-5-4-03p

Ø v systémech, které ho obklopují,
rozezná jednotlivé prvky
Ø pro vymezený problém, který
opakovaně řešil, zaznamenává
do existující tabulky nebo
seznamu číselná i nečíselná data
Ø najde a spustí známou aplikaci,
pracuje s daty různého typu
Ø popíše bezpečnostní a jiná
pravidla stanovená pro práci
s digitálními technologiemi

GPS – geocashink, sledování polohy
Modelované schéma, myšmapa
Březen – červen
Práce s graf. programem Malování
Excel – základní tabulka na zpracování dat
Úpravy dat a záznamů dat
Výukové programy
Internet
Připojení k internetu
Počítačové sítě
Programování, Bee bot, krokování
Opakování a prohloubení učiva
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5. 5. 4 . Informatika : 6. – 9. ročník

Ročníkové výstupy
I-9-1-01
I-9-1-02
I-9-1-03

I-9-1-04

I-9-2-01

I-9-2-02
I-9-2-03

I-9-2-05

I-9-2-06

I-9-3-01

Učivo

Žák
DATA INFORMACE A MODELOVÁNÍ
Ø získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje
· data, informace: získávání, vyhledávání a ukládání dat obecně a v
chyby v cizích interpretacích dat
počítači; proces komunikace, kompletnost dat, časté chyby při
Ø navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat
interpretaci dat
s cílem jejich uložení a přenosu
· kódování a přenos dat: různé možnosti kódování čísel, znaků,
Ø vymezí problém a určí, jaké informace bude
barev, obrázků, zvuků a jejich vlastnosti; standardizované kódy; bit;
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí
bajt, násobné jednotky; jednoduché šifry a jejich limity
grafů, případně obdobných chémat; porovná svůj
· modelování: schéma, myšlenková mapa, vývojový diagram,
navržený model s jinými modely k řešení stejného
ohodnocený a orientovaný graf; základní grafové úlohy
problému a vybere vhodnější, svou olbu zdůvodní
Ø zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v
modelu a opraví ji
ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
Ø po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo
· algoritmizace: dekompozice úlohy, problému; tvorba, zápis a
programu vysvětlí celý postup; určí problém, který
přizpůsobení algoritmu
je daným algoritmem řešen
· Programování: nástroje programovacího prostředí, blokově
Ø rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
orientovaný programovací jazyk, cykly, větvení, proměnné
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
· kontrola: ověření algoritmu, programu (například změnou vstupů,
Ø vybere z více možností vhodný algoritmus pro
kontrolou výstupů, opakovaným spuštěním); nalezení chyby
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný
(například krokováním); úprava algoritmu a programu
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé
· tvorba digitálního obsahu: tvorba programů (například příběhy, hry,
algoritmy pro řešení problému
simulace, roboti); potřeby uživatelů, uživatelské rozhraní programu;
Ø v blokově orientovaném programovacím jazyce
autorství a licence programu; etika programátora
vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné
Ø ověří správnost postupu, najde a opraví v něm
případnou chybu
Ø vysvětlí účel informačních systémů, které
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a
vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při

INFORMAČNÍ SYSTÉMY
· informační systémy: informační systém ve škole; uživatelé, činnosti,
práva, struktura dat; ochrana dat a uživatelů, účel informačních
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navrhování i užívání informačních systémů
systémů a jejich role ve společnosti
I-9-3-02
Ø nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v
· návrh a tvorba evidence dat: formulace požadavků; struktura
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku;
tabulky, typy dat; práce se
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
záznamy, pravidla a omezení; kontrola správnosti a použitelnosti
I-9-3-03
Ø vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije
struktury, astavených pravidel;úprava požadavků, tabulky či pravidel
evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního
· hromadné zpracování dat: velké soubory dat; funkce a vzorce,
návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
práce s řetězci; řazení, filtrování, vizualizace dat; odhad závislostí
nastavípravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat
I-9-3-04
Ø sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
funkčnost, případně navrhne její úpravu
· hardware a software: pojmy hardware a software, součásti počítače a
principy jejich společného fungování; operační systémy – funkce, typy,
I-9-4-01
Ø popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i
typické využití; datové a programové soubory a jejich asociace v
operačního systému; diskutuje o fungování
operačním systému, komprese a formáty souborů, správa souborů,
digitálních technologií určujících trendy ve světě
instalace aplikací; fungování nových technologií kolem žáka
Ø ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s · počítačové sítě: typy, služby a význam počítačových sítí, fungování
I-9-4-02
ohledem na jejich další zpracování či přenos
sítě – klient, server, switch,IP adresa; struktura a principy internetu;
Ø vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních
web – fungování webu, webová stránka, webový server,prohlížeč,
zařízení do počítačové sítě; uvede příklady sítí a
odkaz, URL, vyhledávač; princip Cloudových aplikací; metody
I-9-4-03
popíše jejich charakteristické znaky
zabezpečení přístupu k datům, role a přístupová práva
Ø poradí si s typickými závadami a chybovými
· řešení technických problémů: postup při řešení problému s digitálním
stavy počítače
zařízením – nepropojení, program bez odezvy, špatné nastavení
Ø dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby
· bezpečnost: útoky – cíle a metody útočníků, nebezpečné aplikace a
I-9-4-04
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše
systémy; zabezpečení digitálních zařízení a dat – aktualizace, antivir,
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích
firewall, bezpečná práce s hesly a správce hesel, dvoufaktorová
I-9-4-05
řešení
autentizace, šifrování dat a komunikace, zálohování a archivace dat
· digitální identita: digitální stopa (obsah a metadata) – sledování
Minimální doporučená úroveň
polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po internetu,
cookies, sledování komunikace, informace v souboru; sdílení a trvalost
žák
(nesmazatelnost) dat, fungování a algoritmy sociálních sítí
I-9-1-01p
Ø získá z dat informace, interpretuje data z

I-9-1-02p
I-9-1-03p

oblastí, se kterými má zkušenosti
Ø zakóduje a dekóduje jednoduchý text a
obrázek
Ø popíše problém podle nastavených kritérií a
na základě vlastní zkušenosti určí, jaké
informace bude potřebovat k jeho řešení; k
popisu problému používá grafické znázornění
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I-9-1-04p

Ø stanoví podle návodu, zda jsou v popisu
problému všechny informace potřebné k jeho
řešení

I-9-2-01p

Ø po přečtení jednotlivých kroků algoritmu
vztahujícího se k praktické činnosti, kterou
opakovaně řešil, uvede příklad takové
činnosti
Ø rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
popíše podle návodu kroky k jejich řešení
Ø navrhne různé algoritmy pro řešení
problému, s kterým se opakovaně setkal

I-9-2-02p
I-9-2-03p

I-9-3-01p
I-9-3-02p
I-9-3-03p

I-9-4-01p
I-9-4-02p
I-9-4-03p

I-9-4-04p

I-9-4-05

Ø popíše účel informačních systémů, které
používá
Ø nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat
v tabulce
Ø na základě doporučeného návrhu sestaví
tabulku pro evidenci dat
Ø rozlišuje funkce počítače po stránce
hardwaru i operačního systému
Ø ukládá a spravuje svá data ve vhodném
formátu
Ø pracuje v online prostředí; propojí podle
návodu digitální zařízení a na příkladech
popíše možná rizika, která s takovým
propojením souvisejí
Ø rozpozná typické závady a chybové stavy
počítačů a obrátí se s žádostí o pomoc na
dospělou osobu
Ø dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat
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Září
Říjen

6. ročník
Opakování učiva 1. stupně
informační systémy: informační
systém ve škole; uživatelé,
činnosti, práva, struktura dat;
ochrana dat a uživatelů, účel
informačních systémů a jejich role
ve společnosti
Edookit
Soukromí na zařízení
Jak chránit svá zařízení
Word – práce s klávesnicí, formát
písma, kopírování, vkládání
objektů

Listopad hardware a software: pojmy
hardware a software, součásti
počítače a principy jejich
společného fungování; instalace
aplikací;
HW
SW
Instalace, ovladače

Word – vkládání symbolů,
formátování vložených objektů
Výukové programy
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7. ročník
8. ročník
9. ročník
Opakování učiva
Opakování učiva
Opakování učiva
informační systémy: informační
informační systémy: informační
informační systémy: informační
systém ve škole; uživatelé,
systém ve škole; uživatelé,
systém ve škole; uživatelé,
činnosti, práva, struktura dat;
činnosti, práva, struktura dat;
činnosti, práva, struktura dat;
ochrana dat a uživatelů, účel
ochrana dat a uživatelů, účel
ochrana dat a uživatelů, účel
informačních systémů a jejich role informačních systémů a jejich role informačních systémů a jejich role
ve společnosti
ve společnosti
ve společnosti
Edookit
Edookit
Edookit
Soukromí na zařízení
Soukromí na zařízení
Soukromí na zařízení
Jak chránit svá zařízení
Jak chránit svá zařízení
Jak chránit svá zařízení
Odesílání a sdílení souborů
Word – hypertextové odkazy,
Word – práce s textem objekty, rejstříky
formátování
hardware a software: pojmy
hardware a software, součásti
počítače a principy jejich
společného fungování;
· operační systémy – funkce,
typy, typické využití
OS – Linux, Windowx, android

hardware a software: pojmy
hardware a software, součásti
počítače a principy jejich
společného fungování; operační
systémy – funkce, typy, typické
využití;
· datové a programové soubory a
jejich asociace v operačním
systému, komprese a formáty
souborů, správa souborů,
Správce souborů, práce se
soubory, složkami, zálohování
dat
Word – tvorba mediálních sdělení,
časopis

Word – obsah, sloupce
Záhlaví a zápatí
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hardware a software: pojmy
hardware a software, součásti
počítače a principy jejich
společného fungování; operační
systémy – funkce, typy, typické
využití; datové a programové
soubory a jejich asociace v
operačním systému, komprese a
formáty souborů, správa souborů,
instalace aplikací; fungování
nových technologií kolem žáka
· fungování nových technologií
kolem žáka
Novinky ve světě IT
Word – referát s využitím znalostí

Prosinec data, informace: získávání,
vyhledávání a ukládání dat obecně
a v počítači; proces komunikace,
kompletnost dat, časté chyby při
interpretaci dat
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data, informace: získávání,
hromadné zpracování dat: velké hromadné zpracování dat: velké
vyhledávání a ukládání dat obecně soubory dat; funkce a vzorce,
soubory dat; funkce a vzorce,
a v počítači; proces komunikace,
práce s řetězci; řazení, filtrování,
práce s řetězci; řazení, filtrování,
kompletnost dat, časté chyby při
vizualizace dat; odhad závislostí
vizualizace dat; odhad závislostí
interpretaci dat

Word – práce s diagramy ve
wordu
Vyhledávání informací – PC,
internet

Power Point
- základní prezentace,
tvorba jednoduchých
prezentací

Hromadná korespondence
Excel – funkce, grafy, filtry
Databáze v Excelu

Excel

Leden

Word –práce s tabulkou

Únor

kódování a přenos dat: různé
možnosti kódování čísel, znaků,
barev, obrázků, zvuků a jejich
vlastnosti; standardizované kódy;
bit; bajt, násobné jednotky;
jednoduché šifry a jejich limity

Power point – animace
Power Point – hypertextový odkaz
kódování a přenos dat: různé
možnosti kódování čísel, znaků,
barev, obrázků, zvuků a jejich
vlastnosti; standardizované kódy;
bit; bajt, násobné jednotky;
jednoduché šifry a jejich limity

Power Point – prezentace, grafy,
tabulky
modelování: schéma, myšlenková
mapa, vývojový diagram,
ohodnocený a orientovaný graf;
základní grafové úlohy

Power point – hry (Riskuj),
hypertextové odkazy
modelování: schéma, myšlenková
mapa, vývojový diagram,
ohodnocený a orientovaný graf;
základní grafové úlohy

Tvorba myšmap v aplikaci

Grafy

Word – tabulka – kódování
Březen

návrh a tvorba evidence dat:
formulace požadavků; struktura
tabulky, typy dat; práce se
záznamy, pravidla a omezení;
kontrola správnosti a použitelnosti
struktury, nastavených pravidel;
úprava požadavků, tabulky či
pravidel

návrh a tvorba evidence dat:
formulace požadavků; struktura
tabulky, typy dat; práce se
záznamy, pravidla a omezení;
kontrola správnosti a použitelnosti
struktury, nastavených pravidel;
úprava požadavků, tabulky či
pravidel

návrh a tvorba evidence dat:
formulace požadavků; struktura
tabulky, typy dat; práce se
záznamy, pravidla a omezení;
kontrola správnosti a použitelnosti
struktury, nastavených pravidel;
úprava požadavků, tabulky či
pravidel

návrh a tvorba evidence dat:
formulace požadavků; struktura
tabulky, typy dat; práce se
záznamy, pravidla a omezení;
kontrola správnosti a použitelnosti
struktury, nastavených pravidel;
úprava požadavků, tabulky či
pravidel

WORD – styly, formátování textu

Excel – tabulka, záznamy, filtr,
výpočty
Porovnání tabulky Excel x Word

Excel – funkce, grafy, filtry
Databáze v excelu

EXCEL – graf, formátování
„Moje firma“

169

Duben

Květen

Červen

algoritmizace: dekompozice
úlohy, problému; tvorba, zápis a
přizpůsobení algoritmu

Programování: nástroje
programovacího prostředí,
blokově orientovaný
programovací jazyk, cykly,
větvení, proměnné

Bee bot

Bee bot
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kontrola: ověření algoritmu,
tvorba digitálního obsahu:
programu (například změnou
tvorba programů (například
vstupů, kontrolou výstupů,
příběhy, hry, simulace, roboti);
opakovaným spuštěním); nalezení potřeby uživatelů, uživatelské
chyby (například krokováním);
rozhraní programu; autorství a
úprava algoritmu a programu
licence programu; etika
programátora

Bee bot
program BAT
digitální identita: digitální stopa
digitální identita: digitální stopa
bezpečnost: útoky – cíle a metody
(obsah a metadata) – sledování
(obsah a metadata) – sledování
útočníků, nebezpečné aplikace a
polohy zařízení, záznamy o
polohy zařízení, záznamy o
systémy; zabezpečení digitálních
přihlašování a pohybu po
přihlašování a pohybu po
zařízení a dat – aktualizace,
internetu, cookies, sledování
internetu, cookies, sledování
antivir, firewall, bezpečná práce s
komunikace, informace v souboru; komunikace, informace v souboru; hesly a správce hesel,
sdílení a trvalost (nesmazatelnost) sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dvoufaktorová autentizace,
dat, fungování a algoritmy
dat, fungování a algoritmy
šifrování dat a komunikace,
sociálních sítí
sociálních sítí
zálohování a archivace dat
řešení technických problémů:
řešení technických problémů:
Antivirové programy
postup při řešení problému s
postup při řešení problému s
Šifrovací aplikace
digitálním zařízením –
digitálním zařízením –
Bezpečnost na PC, internetu
nepropojení, program bez odezvy, nepropojení, program bez odezvy,
špatné nastavení
špatné nastavení
GPS
Řešení potíží na osobních
Autorský zákon
Sledování polohy, aplikace na
prostředcích žáka
trasování sportu
Sociální sítě, pohyb na internetu
Sdílení dat a informací
Opakování a shrnutí učiva
Emailová komunikace
Opakování a shrnutí učiva
Netiketa
Opakování a shrnutí učiva
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Bee bot
program BAT
počítačové sítě: typy, služby a
význam počítačových sítí,
fungování sítě – klient, server,
switch,IP adresa; struktura a
principy internetu; web –
fungování webu, webová stránka,
webový server,prohlížeč, odkaz,
URL, vyhledávač; princip
Cloudových aplikací; metody
zabezpečení přístupu k datům, role
a přístupová práva

Internet – tvorba webu, blogu
Cloud a sdílení
Zabezpečení techniky, dat
Opakování a shrnutí učiva
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5. 6. PRVOUKA
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a
dalších témat. Žák se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Žák získává všeobecný přehled o světě a učí se
v něm orientovat. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Učí se vnímat lidi vztahy mezi
nimi, porozumět soudobému způsobu života. Vzdělávací oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a
společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Do oblasti patří předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Obsah vyučovacího předmětu rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka:
Časová dotace pro prvouku je 6 vyučovacích hodin (1. – 3. ročník po 2 vyučovacích hodinách) a vychází z tematického okruhu Člověk a jeho svět.
Vzdělávací oblast vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti
uplatňovat v běžném životě.
Prvouka zahrnuje tematické okruhy:
- Místo, kde žijeme
- Lidé kolem nás
- Lidé a čas
- Rozmanitost přírody
- Člověk a jeho zdraví
Cílem předmětu je vést žáka k:
§ vytváření základních pracovních návyků
§ osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů
§ rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů
§ upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito předměty: Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Dělání,
Hudební výchova, Počty, Český jazyk.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
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Kompetence k učení
Ø žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· učitel nabízí žákovi vhodné učební pomůcky, obrazové publikace, pracovní listy, obrázkové soubory a další učební pomůcky
Ø žák používá základní pojmy s různých vzdělávacích oblastí
· učitel obohacuje slovní zásobu žáka o základní pojmy z přírody
Kompetence komunikativní
Ø žák využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
· učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu
Ø žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní práci s ostatními lidmi
· učitel zadává úkoly, při nichž žáci spolupracují
Kompetence sociální a personální
Ø žák má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
· učitel vede žáky k pochopení rolí členů rodiny, práv a povinností v rodině, funkce rodiny, mezilidských vztahů, základních pravidel společenského
chování, základních práv dítěte a uvědomění si nebezpečí protiprávního jednání
Ø žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
· učitel vede žáka ke schopnosti vyjádřit své názory, náměty, sdělit své pocity a zároveň vhodným způsobem motivuje naslouchat názorům a myšlenkám
druhých
Kompetence digitální
Ø žák využívá digitální technologie, aplikace, online služby k učení
Ø žák vyhledá autentické děje, které lze v průběhu zastavit, vracet (video či audio ukázky,..)
Realizace průřezových témat v předmětu

PRVOUKA

Předmět
Třída
1.
2.
3.

OSV

VMEGS VDO

MuV

MeV

Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj

EV
Ekosystémy

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

Základní podmínky života
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5.6. 1. Prvouka : 1. ročník

ČJS-3-1-01
ČJS-3-1-02

ČJS-3-2-01

ČJS-3-2-02
ČJS-3-3-01
ČJS-3-3-02
ČJS-3-3-03

ČJS-3-4-01
ČJS-3-4-02

Ročníkové výstupy

Učivo

Tematické plány

Žák
Ø vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
Ø začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci (městě)

Místo, kde žijeme
§ domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště
§ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa
a situace
§ obec, místní krajina – její části, poloha
v krajině, význačné budovy

Září
VE ŠKOLE
· Jsem školák, škola, třída
· Okolí školy – cesta do školy
Říjen
NA PODZIM
· počasí, živočichové
· Podzim v sadu, na zahradě
a na poli, stromy
Listopad
U NÁS DOMA
· domov, dům , členové rodiny

Ø rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i
jiných lidí
Ø odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
Ø využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Ø pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické
památky, významné události regionu
Ø uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití,
zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

Lidé kolem nás
§ rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, zaměstnání

Lidé a čas
§ orientace v čase a časový řád – určování času,
kalendáře, denní režim, roční období
§ současnost a minulost v našem životě –
proměny způsobu života, bydlení, předměty
denní potřeby, průběh lidského života, státní
svátky a významné dny

Rozmanitost přírody
Ø pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny
§ rostliny, houby, živočichové – znaky života,
v přírodě v jednotlivých obdobích
životní potřeby a projevy, průběh a způsob
Ø roztřídí některé přírodniny podle nápadných
života, výživa, stavba těla u některých
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
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Prosinec
V ZIMĚ
· zimní příroda, počasí, Zvířata
v zimě
· Advent, vánoce
· Zimní radovánky
Leden
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
· Lidské tělo
· Péče o tělo
· Výživa, nemoc, úraz
Únor
ORIENTACE V ČASE
· Rok, roční období
· Měsíce v roce
· Dny v týdnu
· Kolik je hodin?

ve známé lokalitě

ČJS-3-5-01

ČJS-3-5-02

ČJS-3-5-03

ČJS-3-5-04

Ø uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Ø rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Ø chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné;
ovládá způsoby komunikace s operatory tísňových
linek
Ø reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
člověka
Březen
NA JAŘE
§ životní podmínky – rozmanitost podmínek
· jarní příroda, jaro na statku,
života na Zemi; význam ovzduší, vodstva,
rostliny na jaře, jarní svátky
půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi;
Duben
podnebí a počasí
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Člověk a jeho zdraví
· Místo, kde žijeme
§ lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
Na výletě, za nákupy, za
projevy, životní potřeby člověka
zábavou
§ péče o zdraví – zdravý životní styl, denní
režim, správná výživa, drobné úrazy a
Květen
poranění, prevence nemocí a úrazů, první
V LÉTĚ
pomoc při drobných poraněních
· letní příroda, proměny
§ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
v přírodě
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
· Léto na zahradě, v lese, U
rizikovém prostředí, bezpečné chování v
rybníka
silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v · Chystáme se na prázdniny
Červen
dopravních prostředcích
· Opakování učiva
§ přivolání pomoci v případě ohrožení
· Bezpečnost při koupání,
fyzického a duševního zdraví –čísla
správné chování v přírodě
tísňového volání, správný způsob volání na
· Mimořádné události – IZS –
tísňovou linku
tel. čísla
§ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry
(příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru); integrovaný záchranný
systém

Minimální doporučená úroveň
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ČJS-3-1-01p

ČJS-3-2-01p
ČJS-3-2-01p
ČJS-3-2-01p
ČJS-3-2-02p
ČJS-3-3-01p
ČJS-3-3-01p
ČJS-3-3-02p
ČJS-3-3-03p
ČJS-3-3-03p
ČJS-3-4-01p
ČJS-3-4-02p
ČJS-3-4-02p

ČJS-3-5-01p

Žák:
Ø orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
Ø popíše a zvládne cestu do školy
Ø rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi
nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
Ø dodržuje základní pravidla společenského chování
Ø při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
Ø projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům
Ø pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní
činnosti

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Místo, kde žijeme
§ domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště
§ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa
a situace
§ obec, místní krajina – její části, poloha
v krajině, význačné budovy
Lidé kolem nás
§ rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny, zaměstnání

Lidé a čas
§ orientace v čase a časový řád – určování času,
kalendáře, denní režim, roční období
§ současnost a minulost v našem životě –
proměny způsobu života, bydlení, předměty
denní potřeby, průběh lidského života, státní
svátky a významné dny
Ø pozoruje a na základě toho popíše některé
Rozmanitost přírody
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
§ rostliny, houby, živočichové – znaky života,
ročních obdobích
životní potřeby a projevy, průběh a způsob
Ø pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících
života, výživa, stavba těla u některých
zvířat
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
Ø pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a
člověka
pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
§ životní podmínky – rozmanitost podmínek
života na Zemi; význam ovzduší, vodstva,
půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi;
podnebí a počasí
Člověk a jeho zdraví
Ø uplatňuje hygienické návyky a zvládá
§ lidské tělo – stavba těla, základní funkce a
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a
projevy, životní potřeby člověka
pocity; zvládá ošetření drobných poranění
§ péče o zdraví – zdravý životní styl, denní
Ø pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
Ø zná rozvržení svých denních činností
Ø rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
Ø poznává různé lidské činnosti
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ČJS-3-5-01p
ČJS-3-5-02p
ČJS-3-5-02p
ČJS-3-5-03p

ČJS-3-5-04p

Ø pojmenuje hlavní části lidského těla
Ø rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného
chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
Ø uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu
Ø chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operatory tísňových linek
Ø reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
režim, správná výživa, drobné úrazy a
poranění, prevence nemocí a úrazů, první
pomoc při drobných poraněních
§ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, bezpečné chování v
silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích
§ přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví –čísla
tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
§ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry
(příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru); integrovaný záchranný
systém

Použité učebnice:
Já a můj svět, prvouka pro 1. ročník: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
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5. 6. 2. Prvouka : 2. ročník

Ročníkové výstupy
ČJS-3-1-01
ČJS-3-1-02

ČJS-3-2-01
ČJS-3-2-02

ČJS-3-3-01
ČJS-3-3-02
ČJS-3-3-03

ČJS-3-4-01
ČJS-3-4-02

Žák
Ø vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
Ø začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci (městě)

Ø rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí
Ø odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností
Ø využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
Ø pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu,
Ø uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost
Ø pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých obdobích
Ø roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

Učivo
Místo, kde žijeme
§ domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště
§ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace
§ obec (město), místní krajina –význačné budovy,
§ naše vlast – domov, krajina, národ, státní symboly
Lidé kolem nás
§ rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
a funkce rodiny, fyzická a duševní práce,
zaměstnání
Lidé a čas
§ orientace v čase a časový řád – určování času,
kalendáře, denní režim, roční období
§ současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné
dny

Rozmanitost přírody
§ rostliny, houby, živočichové – znaky života,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob života,
výživa, stavba těla u některých nejznámějších
druhů, význam v přírodě a pro člověka
§ životní podmínky – rozmanitost podmínek života
na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd,
rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a
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Tematické plány
Září
ŠKOLA
· Naše škola
· Cesta do školy
· Dopravní prostředky
Říjen
PODZIM
· Podzimní les a jeho význam
· Savci v lese, rybník a ryby
· Stěhovaví ptáci
· Podzimní zahrada (ovoce a
zelenina)
Listopad
RODINA
· U nás doma
· Pomáháme si
· Domácí zvířata chovaná pro
radost
DOMOV
· Místo, kde žijeme
· Naše vlast – Česká republika
Prosinec
ZIMA
· Zvířata v zimě
· Zimní zahrada
· Blíží se Vánoce
· Vánoční zvyky
Leden
ZDRAVÍ
· Naše tělo
· Být zdravý

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

ČJS-3-5-01

ČJS-3-5-02

ČJS-3-5-03

ČJS-3-5-04

Ø uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Ø rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná
místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
Ø chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operatory tísňových linek
Ø reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

počasí
Člověk a jeho zdraví
§ lidské tělo – stavba těla, základní funkce a

projevy, životní potřeby člověka
§ péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních
§ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, označování nebezpečných
látek; bezpečné chování v silničním provozu,
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
§ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
§ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém

Minimální doporučená úroveň
ČJS-3-1-01p
ČJS-3-1-01p
ČJS-3-2-01p
ČJS-3-2-01p
ČJS-3-2-02p

Žák:
Ø orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
Ø popíše a zvládne cestu do školy
Ø rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
Ø dodržuje základní pravidla společenského chování
Ø při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
Ø projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
Ø pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

Místo, kde žijeme
§ domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště
§ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace
§ obec (město), místní krajina –význačné budovy,
§ naše vlast – domov, krajina, národ, státní symboly
Lidé kolem nás
§ rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
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· Nemoc a úraz
· Naše zdraví

Únor
NÁŠ SVĚT
· Měsíc , roční období
· Kalendář
Březen
· Části dne
· Svět se mění – minulost a
současnost
Duben
JARO
· Květiny na jaře
· Stromy na jaře
· Jaro u vody
Květen
· Jarní les
· Ptáci a jejich hnízda
· Hospodářská zvířata
Červen
LÉTO
· Prázdniny v přírodě
· Statek v létě
· Léto na louce
· Léto v lese
· Mimořádné události, správné
chování, IZS

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
ČJS-3-3-01p
ČJS-3-3-01p
ČJS-3-3-02p
ČJS-3-3-03p

Ø pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
Ø zná rozvržení svých denních činností
Ø rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Ø poznává různé lidské činnosti

ČJS-3-4-01p

Ø pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Ø pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
Ø pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná
rozdíly mezi dřevinami a bylinami

ČJS-3-4-02p
ČJS-3-4-02p

ČJS-3-5-01p
ČJS-3-5-01p
ČJS-3-5-02p
ČJS-3-5-02p
ČJS-3-5-03p
ČJS-3-5-04p

Ø uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše
své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných
poranění
Ø pojmenuje hlavní části lidského těla
Ø rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování;
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
Ø uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu
Ø chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné;
ovládá způsoby komunikace s operatory tísňových linek
Ø reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

a funkce rodiny, fyzická a duševní práce,
zaměstnání
Lidé a čas
§ orientace v čase a časový řád – určování času,
kalendáře, denní režim, roční období
§ současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné
dny
Rozmanitost přírody
§ rostliny, houby, živočichové – znaky života,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob života,
výživa, stavba těla u některých nejznámějších
druhů, význam v přírodě a pro člověka
§ životní podmínky – rozmanitost podmínek života
na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd,
rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a
počasí
Člověk a jeho zdraví
§ lidské tělo – stavba těla, základní funkce a

projevy, životní potřeby člověka
§ péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních
§ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, označování nebezpečných
látek; bezpečné chování v silničním provozu,
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
§ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
§ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
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signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém drobných
poraněních
§ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním
provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým
situacím v dopravě a v dopravních prostředcích
§ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví –čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
§ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém

Použité učebnice:
Já a můj svět, prvouka pro 2. ročník: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011.
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5. 6. 3. Prvouka : 3. ročník

Ročníkové výstupy
ČJS-3-1-01
ČJS-3-1-02

ČJS-3-2-01

ČJS-3-2-02
ČJS-3-3-01
ČJS-3-3-02
ČJS-3-3-03

Žák
Ø vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
Ø začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci (městě)

Ø rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí
Ø odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností
Ø využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
Ø pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu
Ø uplatnuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost

Učivo

Tematické plány

Místo, kde žijeme
§ domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště
§ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace
§ obec (město), místní krajina – její části, poloha v
krajině, minulost a současnost obce (města),
význačné budovy, dopravní síť
§ okolní krajina (místní oblast, region) – zemský
povrch a jeho tvary, orientační body a linie,
světové strany
§ regiony ČR – Praha a JmK
§ naše vlast – domov, krajina, národ, , státní správa a
samospráva, státní symboly

Září
ŠKOLA
· Spolužáci, pravidla slušného
chování
· Cesta do školy (chodec,
cyklista)
· Dopravní zančky
Říjen
DOMOV
· Obec – město, doprava ve
městě
· Naše vlast – Česká republika
– státná symboly ČR, Praha
· Jsme Evropané, nejbližší
sousedé ČR
· Krajina v okolí domova
· Využití krajiny
· Voda v krajině
Listopad
· Orientace v krajině
· Práce s mapou a kompasem
PODMÍNKY ŽIVOTA
· Svět kolem nás (živá a neživá
příroda)
· Přírodniny – surovinyvýrobky
· Čím platíme a jak
nakupujeme zboží
Planeta Země a podmínky
života na ní (Země je kulatá,

Lidé kolem nás
§ rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
a funkce rodiny, zaměstnání
§ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného
chování
Lidé a čas
§ orientace v čase a časový řád – určování času,
kalendáře, denní režim, roční období
§ současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné
dny

Rozmanitost přírody
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ČJS-3-4-01
ČJS-3-4-02
ČJS-3-4-03

ČJS-3-5-01

ČJS-3-5-02

ČJS-3-5-03

ČJS-3-5-04

Ø pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých obdobích
Ø roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
Ø provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů

Ø uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Ø rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná
místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní
pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
Ø chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operatory tísňových linek
Ø reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
voda, vzduch, půda, teplo,
světlo)
· Království Slunce (Vesmír,
slunenčí soustava)
Prosinec
· Zkoumáme svět kolem nás
(vlastnosti látek)
· Měříme délku, hmotnost,
objem, teplotu a čas

§ rostliny, houby, živočichové – znaky života,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob života,
výživa, stavba těla u některých nejznámějších
druhů, význam v přírodě a pro člověka
§ životní podmínky – rozmanitost podmínek života
na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd,
rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a
počasí
§ látky a jejich vlastnosti – třídění látek, vlastnosti,
porovnávání látek a měření veličin s praktickým
užíváním základních jednotek
§ voda a vzduch –vlastnosti a formy vody, oběh
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění
vzduchu, význam pro život

Člověk a jeho zdraví
§ lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy,
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, vývoj jedince
§ péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních
§ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, označování nebezpečných
látek; bezpečné chování v silničním provozu,
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
§ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
§ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
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· Život dříve a dnes (min – přít
– bud)
· Život lidí dříve a dnes
· Blíží se Vánoce
Leden
ŽIVOT V PŘÍRODĚ
· Živé organismy
· Houby
· Rostliny
· Rostliny léčivé, jedovaté,
chráněné
· Okrasné rostliny
Únor
· Užitkové rostliny (ovocné
stromy, zelenina, polní
plodiny (obilniny,
okopaniny, luskoviny,
pícniny, olejniny))
· Části kvetoucích rostlin
Březen
· Živočichové
obratlovci (ryby,
obojživelníci, plazi, ptáci,

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
savci), bezobratlí
· Čím se živí živočichové
· Chráníme přírodu – ohrožené
RaŽ

požáru); integrovaný záchranný systém

Minimální doporučená úroveň
ČJS-3-1-01p

Žák:

Ø orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy

ČJS-3-1-01p

Ø popíše a zvládne cestu do školy

ČJS-3-2-01p
ČJS-3-2-01p

Ø rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
Ø dodržuje základní pravidla společenského chování

ČJS-3-2-01p

Ø při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

ČJS-3-2-01p
ČJS-3-2-02p

Ø projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
Ø pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

ČJS-3-3-01p

Ø pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase

ČJS-3-3-01p

Ø zná rozvržení svých denních činností

ČJS-3-3-02p
ČJS-3-3-03p

Ø rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

ČJS-3-3-03p

Ø poznává různé lidské činnosti

ČJS-3-4-01p

Ø pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Ø pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat

ČJS-3-4-02p

Místo, kde žijeme
§ domov – prostředí domova, orientace v místě
bydliště
§ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace
§ obec (město), místní krajina – její části, poloha v
krajině, minulost a současnost obce (města),
význačné budovy, dopravní síť
§ naše vlast – domov, státní symboly

Lidé kolem nás
§ rodina – postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život
a funkce rodiny, fyzická a duševní práce,
zaměstnání
§ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného
chování
Lidé a čas
§ orientace v čase a časový řád – určování času,
kalendáře, denní režim, roční období
§ současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné
dny

Rozmanitost přírody
§ rostliny, houby, živočichové – znaky života,
životní potřeby a projevy, průběh a způsob života,
výživa, stavba těla u některých nejznámějších
druhů, význam v přírodě a pro člověka
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Duben - Květen
ZDRAVÍ
· Naše zdraví
· Jak přicházíme na svět
· Jak rosteme a vyvíjíme se
· Naše tělo
· Pečujeme o zdraví, žijeme
zdravě
· Smysly
· Kostra a svaly
· Společné znaky s ostatními
živočichy
Červen
· Chranme své zdraví i zdraví
ostatních
· Tísnové volání
· ABC ochrany zdraví
· Mimořádné události
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ČJS-3-4-02p
ČJS-3-4-03p

ČJS-3-5-01p
ČJS-3-5-01p
ČJS-3-5-02p
ČJS-3-5-02p
ČJS-3-5-03p
ČJS-3-5-04p

Ø pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná
rozdíly mezi dřevinami a bylinami
Ø provede jednoduchý pokus podle návodu

Ø uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše
své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných
poranění
Ø pojmenuje hlavní části lidského těla
Ø rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování;
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
Ø uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu
Ø chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné;
ovládá způsoby komunikace s operatory tísňových linek
Ø reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

§ životní podmínky – rozmanitost podmínek života
na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd,
rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a
počasí
§ látky a jejich vlastnosti – třídění látek, vlastnosti,
porovnávání látek a měření veličin s praktickým
užíváním základních jednotek
§ voda a vzduch –vlastnosti a formy vody, oběh
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění
vzduchu, význam pro život
Člověk a jeho zdraví
§ lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy,
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, vývoj jedince
§ péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních
§ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí, označování nebezpečných
látek; bezpečné chování v silničním provozu,
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
§ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví –čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
§ mimořádné události a rizika ohrožení s nimi
spojená – postup v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný systém

Použité učebnice:
Já a můj svět, prvouka pro 3. ročník: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
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5. 7. PŘÍRODOVĚDA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku a svým obsahem navazuje
na vyučovací předmět Prvouka, jehož výuka probíhá v 1. – 3. ročníku.
Je členěn do tematických okruhů:
- Rozmanitosti přírody
- Člověk a jeho zdraví
Časová dotace je ve 4. ročníku 1 vyučovací hodiny týdně, v 5. ročníku 2 hodina týdně.
Vyučovací předmět rozvíjí poznatky žáka o životě společnosti, vytváří základy hodnotového systému a vztah k životnímu prostředí. Poskytuje
základní poznatky o živé a neživé přírodě a jejím významu pro člověka. Důraz je kladen na pochopení přírodního dění a na uvědomění si člověka jako
součásti přírody. Žák je veden k uplatnění nově nabytých znalostí a dovedností v běžném životě, především ve vztahu k ochraně životního prostředí.
Výuka probíhá většinou ve třídě. Může být doplněna besedami, cvičením v přírodě nebo výlety, návštěvou muzea, botanické zahrady či Zoo,
exkurzemi do Ekologických středisek apod.
Cílem Přírodovědy je:
- poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žijeme
- poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě
- upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito předměty: Vlastivěda, Výtvarná výchova, Dělání, Český
jazyk, Hudební výchova, Tělesná výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie
Ve vyučovacím předmětu Přírodověda uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
Ø žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· učitel vede žáky k tomu, aby vyhledávali informace z různých zdrojů a správným způsobem využívali obrazový a jiný učební materiál.
Ø žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
· učitel dává další příležitosti žákům ověřit si získané znalosti pozorováním v přírodě a jednoduchými pokusy
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Kompetence k řešení problémů
Ø žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
Ø žák řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
· učitel zařazuje metody, při kterých žák hodnotí různé názory, pohledy a způsoby řešení problémových situací ve srovnání s vlastními postoji a názory
Kompetence komunikativní
Ø žák využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
· učitel vede žáky k tomu, aby vyhledávali informace z různých zdrojů a správným způsobem využívali obrazový a jiný učební materiál
Kompetence sociální a personální
Ø žák posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
· učitel vytváří příležitosti pro sebereflexi a sebepoznání
Ø žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
Ø žák si uvědomuje nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
· učitel objasňuje žákovi různé druhy nevhodného a rizikového chování, upozorňuje je na nebezpečí psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby
Kompetence občanské
Ø žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí
· učitel se společně se žáky podílí na vytváření příjemného pracovního klimatu třídy, školy a jejího okolí, objasňuje žákům význam ochrany životního
prostředí
Kompetence pracovní
Ø žák je schopen používat získané vědomosti a dovednosti v běžném životě
· učitel vede žáka k praktickému uplatňování získaných vědomostí
· žák je veden k samostatné cílevědomé práci se schopností dokončení úkolu
· žák se učí pracovat ve dvojici, skupině
Ø učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
Kompetence digitální
Ø žák využívá digitální technologie, aplikace, online služby k učení
Ø žák vyhledá autentické děje, které lze v průběhu zastavit, vracet (videa, audio nahrávky,..)
Ø žák dokáže sám natočit krátké video, kde představí dané téma
Ø žák je schopen pracovat s on-line zdroji informací, ověřit si jejich správnost
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Realizace průřezových témat v předmětu

PŘÍRODOVĚDA

Předmět
Třída
4.
5.

OSV VDM VMEGS MuV MeV

EV

Sociální rozvoj
Morální rozvo j

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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5. 7. 1. Přírodověda 4. ročník

Ročníkové výstupy
ČJS-5-4-04

ČJS-5-4-01

ČJS-5-4-02

ČJS-5-4-07
ČJS-5-4-03
ČJS-5-4-05

ČJS-5-5-04

ČJS-5-5-07

Žák
Ø porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organizmy do
známých skupin, používá jednoduché klíče a atlasy
Ø objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody,
princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností člověka
Ø vysvětlí na základě elementárních poznatků o zemi jako
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
Ø založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
Ø zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy
Ø
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
Ø uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožující zdraví
a v modelových situacích simulujících mimořádné události,
vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako cyklista a chodec
Ø rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc
č

Učivo
Živá příroda
· houby, rostliny (dřeviny, byliny), živočichové –
stavba těla, třídění, průběh a způsob života, význam
v přírodě a pro člověka
· znaky ročních období
· počasí – charakteristické znaky
· jednoduchý pokus – pomocí dostupného přírodního
materiálu (př. se sněhem apod.)
Neživá příroda
· látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a
skupenství, vlastnosti, měření veličin s praktickým
používáním základních jednotek
· voda – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody
v přírodě, význam pro život
· vzduch – vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
· půda –vznik půdy a její význam
· jednoduchý pokus – pomocí dostupného přírodního
materiálu (př. se sněhem apod.)
Přírodní společenstva
· les, potok, řeka, rybník, zahrada, louka, pole
· rovnováha v přírodě – vzájemné vztahy mezi
organismy
· ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba
životního prostředí
Člověk a zdraví
· bezpečné chování v silničním provozu
· dopravní značky, dopravní situace
· předcházení rizikovým situacím v dopravě a
v dopravních prostředcích
· přivolání pomoci (tísňové linky)
· poskytnutí první pomoci
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Tematické plány
Září
Příroda
- živá a neživá
- vzduch
- sluneční záření
- voda
- půda
Říjen
Životní podmínky R a Ž
Rostliny
Živočichové a stavba jejich těla
Podzim v přírodě
Listopad
Rostliny a živočichové v okolí našich domovů
Domácí mazlíčci
Rostliny v lese
Prosinec
Živočichové v lese
R a Ž na louce
Zima v přírodě - mimořádné situace v přírodě
v zimním období
Leden
R a Ž na poli
R a Ž vod a bažin
Únor
Vlastnosti látek - pevné, kapalné, plynné
Porovnávání látek a změny skupenství
Březen
Měření – délka, hmotnost, teplota, čas, objem
Jaro v přírodě
Duben
K čemu jsou nám dobré R a Ž?
Ochrana přírody
Dopravní výchova
- cyklista
- chodec
Květen
- dopravní značky
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mimořádné události a rizika s nimi spojená – postupy
při požáru, povodni
IZS

- dopravní situace
- prevence rizikového chování
- IZS
Červen
Léto
· letní počasí
· rizika v přírodě
· mimořádné události v přírodě a ochrana
před nimi – požár, povodeň

Minimální doporučená úroveň
ČJS-5-4-01p
ČJS-5-4-02p
ČJS-5-4-03p
ČJS-5-4-05p
ČJS-5-4-05p
ČJS-5-4-05p
ČJS-5-4-07p
ČJS-5-5-04p
ČJS-5-5-04p

ČJS-5-5-07p

Žák:
Ø na jednotlivých příkladech poznává propojení živé
a neživé přírody
Ø popíše střídání ročních období
Ø zkoumá základní společenstva vyskytující se
v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení
organismů prostředí
Ø zvládá péči o pokojové rostliny
Ø chová se podle zásad ochrany přírody a životního
prostředí
Ø popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje
některé činnosti, které přírodnímu prostředí
pomáhají a které ho poškozují
Ø provádí jednoduché pokusy se známými látkami
Ø uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožující zdraví a v modelových situacích
simulující mimořádné události
Ø uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro
cyklisty, správně vyhodnotí jednoduchou dopravní
situaci na hřišti

Živá příroda
· houby, rostliny (dřeviny, byliny), živočichové –
stavba těla, třídění, průběh a způsob života, význam
v přírodě a pro člověka
· znaky ročních období
· počasí – charakteristické znaky
· jednoduchý pokus – pomocí dostupného přírodního
materiálu (př. se sněhem apod.)
Neživá příroda
· látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a
skupenství, vlastnosti, měření veličin s praktickým
používáním základních jednotek
· voda – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody
v přírodě, význam pro život
· vzduch – vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
· půda – vznik půdy a její význam
· jednoduchý pokus – pomocí dostupného přírodního
materiálu (př. se sněhem apod.)
Přírodní společenstva
· les, potok, řeka, rybník, zahrada, , louka, pole
· rovnováha v přírodě – vzájemné vztahy mezi
organismy
· ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba
životního prostředí

Ø ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí
Člověk a zdraví
lékařskou pomoc
·
·

bezpečné chování v silničním provozu
dopravní značky
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·
·

dopravní situace
předcházení rizikovým situacím v dopravě a
v dopravních prostředcích
přivolání pomoci (tísňové linky)
poskytnutí první pomoci
mimořádné události a rizika s nimi spojená – postupy
při požáru, povodni

·
·
·
IZS
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5. 7. 2. Přírodověda 5. ročník
Ročníkové výstupy
ČJS-5-4-04

ČJS-5-4-02

ČJS-5-4-01

ČJS-5-4-03

ČJS-5-5-01
ČJS-5-5-02
ČJS-5-5-03
ČJS-5-5-05
ČJS-5-5-06
ČJS-5-5-07

Žák
Ø porovnává na základě pozorování základní projevy
života na konkrétních organizmech
Ø prakticky třídí organizmy do známých skupin
Ø využívá atlasy a jednoduché klíče
Ø vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a
střídáním ročních období
Ø objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody a princip rovnováhy přírody
Ø nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
Ø zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy

Ø využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního
zdravého způsobu života
Ø rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se
ve vývoji dítěte před a po jeho narození
Ø účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob
Ø předvede v modelových situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek
Ø uplatňuje základní dovednosti a návyky související
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
Ø ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

Učivo
Třídění organismů
· třídění živočichů a rostlin – znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života
Neživá příroda
· nerosty, horniny, půda – některé hospodářsky
významné horniny a nerosty, zvětrávání,
Vesmír a planeta Země

·
·
·
·
·

Sluneční soustava – Slunce, planety
Země – pohyby planety
Měsíc
Hvězdy, souhvězdí, galaxie
Výzkum vesmíru

Životní podmínky
· rozmanitost podmínek života na Zemi
· podnebné oblasti, počasí, podnebí
· život v různých podnebných pásech
· život v mořích a oceánech
· význam botanických a zoologických zahrad
Člověk a jeho zdraví
· charakteristické znaky člověka
· soustavy – opěrná, svalová, dýchací, oběhová, trávící,
vylučovací, kožní, nervová, smyslová, rozmnožovací
· vývoj jedince
Péče o zdraví
· zdravá výživa
· denní, pitný a pohybový režim
· nemoc, úrazy a poranění – první pomoc
· osobní, intimní a duševní hygiena (reklamní vlivy)
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Tématické plány
Září
Rozmanitost přírody
- člověk a příroda
- neživá příroda a život
- nerosty a horniny
- paliva – ohřát se a rozsvítit
Říjen
- člověk a energie
- elektrárny
- půda – Je to půda, ne hlína!
Člověk – Země – vesmír
- hvězda, Slunce, souhvězdí, galaxie
- Slunce a sluneční soustava
- planeta Země a její Měsíc
Listopad
- Země v pohybu
- Země a roční období
- vesmírné divadlo
- Země ve vzdušném obalu
- Země přitažlivá
- Počasí a podnebí
Prosinec
Rozmanitost podmínek života na Zemi
- teplý pás
tropické deštné lesy
savany
pouště
- mírný pás
subtropy
Leden
step
lesy
- studený pás
tundra
polární pustina
Život v oceánech a mořích oceánů
- moře tropického a subtropického pásu
- moře mírného pásu
- moře polárního pásu
Význam botanických a zoologických zahrad
Jak je to s ČR?
Únor:

·

ČJS-5-5-04
Ø uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožující
zdraví a v modelových situacích stimulujících
mimořádné události
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lidské závislosti

Osobní bezpečí
· chování v rizikovém prostředí
· krizové situace
· brutalita, násilí, služby odborné pomoci
situace hromadného ohrožení

Třídění živých organismů
- bakterie, sinice a jiné
- houby
- rostliny
- živočichové
ryby
Březen
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
bezobratlí (měkkýši, kroužkovci,
členovci)

Minimální doporučená úroveň
ČJS-5-4-01p
ČJS-5-4-02p
ČJS-5-5-01p
ČJS-5-5-02p
ČJS-5-5-05p

ČJS-5-5-04p

ČJS-5-5-07p

Třídění organismů
Žák:
Øna jednotlivých příkladech poznává propojení živé a · třídění živočichů a rostlin – znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života
neživé přírody
Øpopíše střídání ročních období
Neživá příroda
· nerosty, horniny, půda – některé hospodářsky
významné horniny a nerosty, zvětrávání,

Øuplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky
související s preventivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu
Vesmír a planeta Země
Ørozlišuje jednotlivé etapy lidského života
· Sluneční soustava – Slunce, planety
Øodmítá návykové látky
· Země – pohyby planety
·
·
·

Měsíc
Hvězdy, souhvězdí, galaxie
Výzkum vesmíru

Øuplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožující zdraví a v modelových situacích Životní podmínky
· rozmanitost podmínek života na Zemi
simulující mimořádné události
Øošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí
lékařskou pomoc

·
·
·
·

podnebné oblasti, počasí, podnebí
život v různých podnebných pásech
život v mořích a oceánech
význam botanických a zoologických zahrad

Člověk a jeho zdraví
· charakteristické znaky člověka
· soustavy – opěrná, svalová, dýchací, oběhová, trávící,
vylučovací, kožní, nervová, smyslová, rozmnožovací
· vývoj jedince
Péče o zdraví
· zdravá výživa
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Duben
Člověk – živočich na Zemi
- charakteristické znaky člověka
- soustavy
opěrná
svalová
dýchací
oběhová
trávící
Květen
vylučovací
kožní
nervová
žlázy s vnitřní sekrecí
smysly
rozmnožovací
vývoj jedince
Červen
Osobní bezpečí
Krizové situace a jiné formy násilí
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·
·
·
·

denní, pitný a pohybový režim
nemoc, úrazy a poranění – první pomoc
osobní, intimní a duševní hygiena (reklamní vlivy)
lidské závislosti

Osobní bezpečí
· chování v rizikovém prostředí
· krizové situace
· brutalita, násilí, služby odborné pomoci
situace hromadného ohrožení

Použité učebnice
Přírodověda 4, pro 4. ročník ZŠ, SPN, Praha
Přírodověda 5, pro 5. ročník ZŠ, SPN, Praha 2011
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5. 8. VLASTIVĚDA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Vlastivěda vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět je vyučován ve 4. a 5. ročníku a svým obsahem navazuje na
vyučovací předmět Prvouka, jehož výuka probíhá v 1. – 3. ročníku.
Je členěn do tematických okruhů:
- Místo, kde žijeme
- Lidé kolem nás
- Lidé a čas
Časová dotace je ve 4. ročníku 2 hodiny a v 5. ročníku 1 hodina týdně doplněná z disponibilních hodin. Vyučovací předmět rozvíjí poznatky žáka o
životě společnosti, vytváří základy hodnotového systému. Cílem je vést žáka k osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních
mezilidských vztahů, k zájmu o poznávání nejbližšího okolí a dění ve společnosti. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů
a dějů a na chápání jejich významu, vzájemných vztahů a souvislostí. Žák je veden k uplatnění nově nabytých znalostí a dovedností v běžném životě.
Výuka probíhá většinou formou běžné vyučovací hodiny ve třídě, avšak může být doplněna besedami, vycházkami či návštěvou muzea apod.
Cílem Vlastivědy je:
- probouzet v žákovi zájem o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije
- poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě.
- hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito předměty: Přírodověda, Výtvarná výchova, Dělání, Český
jazyk, Hudební výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák využívá vhodné neučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
Ø žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· učitel zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů a při nichž užívá různé druhy pomůcek
· žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
· zadává úkoly, které navozují situace z běžného života a motivuje je k samostatnému řešení
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Kompetence k řešení problémů
Ø žák řeší samostatně běžné životní situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
· zadává úkoly, které navozují situace z běžného života a motivuje je k samostatnému řešení
Ø žák dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
· učitel objasňuje postupy a řešení krizových situací a vede žáky k rozpoznání těchto situací
Kompetence komunikativní
Ø žák vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
Ø žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
· učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své názory
Ø žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
· učitel klade žákům otázky, které žáky podněcují k přemýšlení a přiměřené reakci
Kompetence sociální a personální
Ø žák má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
· učitel reflektuje ve výuce společenské dění
Ø žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
· učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci, zajímá se o zkušenosti a názory žáků a tím je vede ke vzájemnému respektování a toleranci
Kompetence občanské
Ø žák zná práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
· učitel objasňuje žákům význam dodržování společenských norem a pravidel a vede je k uvědomění si důsledku jejich porušování
Ø žák se dokáže chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené
dovednosti a postupy
· pomocí modelových situací učitel objasňuje postupy a způsoby řešení krizových a život ohrožujících událostí
Kompetence digitální
Ø žák se učí popužívat digi technologie pro vytváření materiálů a zaznamenávání svých zážitků a poznatků
Ø žák doplňuje v digi formě již vytvořené materiály
Ø žák využívá hry a výukové programy k doplnění učiva
Ø žák si osvojuje dovednosti hledat geografická data pro využívání map i pro získávání informací
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Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída
4.
5.

OSV

VLASTIVĚDA

VDM

VMEGS MuV

MeV

EV
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Morální rozvoj
· Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané
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5. 8. 1. Vlastivěda : 4. ročník

Ročníkové výstupy
ČJS-5-1-01
ČJS-5-1-02
ČJS-5-1-03
ČJS-5-1-04
ČJS-5-1-05
ČJS-5-1-06

ČJS-5-2-01
ČJS-5-2-03

Učivo

Žák
Ø určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu
Ø určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Ø rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy
Ø vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam
Ø porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
Ø rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam

Místo, kde žijeme
§ domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště

Ø vyjádří na základě vlastních zkušeností základní
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v
rodině, v obci (městě)
Ø rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která
se už nemohou tolerovat

Lidé kolem nás
§ rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,

§ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
§ obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině,
minulost a současnost obce (města), význačné budovy,
dopravní síť
§ okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a
jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a
živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na
krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové
strany
§ regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR,
§ naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení
a politického systému ČR, státní správa a samospráva,
státní symboly
§ mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika,
vysvětlivky
§ Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování

příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny,
fyzická a duševní práce, zaměstnání
§ soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy
demokracie

Tematické plány
Září
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov
Škola
Krajina
Říjen
Příroda naší země – povrch,
vodstvo
Člověk a příroda
Listopad
Kdo žije v ČR – národy menšiny
ČR – demokracie, státní správa,
symboly státu
Prosinec
Regiony ČR
Surovinové zdroje, služby a
obchod
Leden
Velká města ČR
Praha
Únor
Světové strany
Plán, mapa
Březen
Minulost naší obce
Naše obec dnes
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Orientace v okolí naší obce,
zajímavosti
Životní prostředí

Minimální doporučená úroveň
ČJS-5-1-01p
ČJS-5-1-01p
ČJS-5-1-02p
ČJS-5-1-02p
ČJS-5-1-03p
ČJS-5-1-04p
ČJS-5-1-05p
ČJS-5-1-06p
ČJS-5-2-01p
ČJS-5-2-02p
ČJS-5-2-03p
ČJS-5-2-03p

Žák:
Ø popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení
svou obec (město) do příslušného kraje
Ø orientuje se na mapě České republiky, určí
světové strany

Duben
Nad mapou Evropy
Sousedé ČR
Cestujeme po Evropě

Ø řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě
Ø má základní znalosti o České republice a její
zeměpisné poloze v Evropě
Ø uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
Ø sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
Ø pozná státní symboly České republiky

Květen
Rodina
Práva a povinnosti
Mezigenerašní vztahy,
komunikace
Červen
Zaměstnání
V obchodě, na poště, u lékaře

Ø dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v
rodině, v obci (městě)
Ø rozpozná nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých
Ø uvede základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy

Použité učebnice:
Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2003.
Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších dějin: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2004.
Místo, kde žijeme – vlastivěda pro 1. stupeň základní školy: SEPTIMA, s.r.o., 2010.
Lidé a čas – vlastivěda pro 1. stupeň základní školy: SEPTIMA, s.r.o., 2011.
Lidé kolem nás – vlastivěda pro 1. stupeň základní školy: SEPTIMA, s.r.o., 2010.
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5. 8. 2. Vlastivěda : 5. ročník

ČJS-5-3-01
ČJS-5-3-02

ČJS-5-3-04

ČJS-5-2-04

ČJS-5-2-03

Ročníkové výstupy

Učivo

Tematické plány

Ø pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
Ø využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek

Lidé a čas
§ orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční období
§ současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu
života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského
života, státní svátky a významné dny
§ regionální památky – péče o památky, lidé a obory
zkoumající minulost
§ báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast,
rodný kraj

Září
Lidé kolem nás
- co patří ke správné ke
správnému chování
- pravidla slušného chování
ve společnosti
- základní práva a
povinnosti dětí
- práva a povinnosti žáků

Ø srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
Ø orientuje se v základních formách vlastnictví,
používá peníze v běžných situacích, odhadn a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všch
chtěných výdajů, vysvětlí proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
Ø rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už nemohou tolerovat

Lidé kolem nás

§ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování –
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality;
rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
§ právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte,
práva a povinnosti žáků školy
§ vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a
nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení;
banka jako správce peněz, úspory, půjčky

Říjen
- nebezpečné situace a místa
- kdo mi může pomoci
(IZS)
Listopad
- Vlastnictví, obchodování,
peníze
- Rodinný rozpočet
Prosinec
Lidé a čas
- čas, kalendář, denní režim,
roční období
Leden
- vykopávky, staré předměty
a stavby
- vyprávění o starých časech
- památky v okolí naší obce

Minimální doporučená úroveň
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ČJS-5-3-04p

ČJS-5-2-03p
ČJS-5-2-03p
ČJS-5-2-04p
ČJS-5-2-04p
ČJS-5-2-04p

Žák:
Ø rozeznává rozdíl mezi životem dnes a
životem v dávných dobách
Ø uvede významné události, které se vztahují k
regionu a kraji
Ø vyjmenuje nejvýznamnější kulturní,
historické a přírodní památky v okolí
svého bydliště

Únor
Život v pravěku
- co lidé jedli, jak se oblékali a jak
bydleli
Březen
Památky a státní svátky

Ø rozpozná nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých
Ø uvede základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy
Ø používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého
nákupu a vrácené peníze
Ø porovná svá přání a potřeby se svými
finančními možnostmi, uvede příklady
rizik půjčování peněz
Ø sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet,
uvede příklady základních příjmů a výdajů

Duben
Pověsti, báje a mýty
Květen
Vznik zemědělství
Jak žili staří Slované
Červen
Počátky českého státu, život ve
středověku

Použité učebnice:
Vlastivěda 5 – Česká republika jako součást Evropy: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2004.
Vlastivěda 5 – Významné události nových českých dějin: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2005.
Místo, kde žijeme – vlastivěda pro 1. stupeň základní školy: SEPTIMA, s.r.o., 2010.
Lidé a čas – vlastivěda pro 1. stupeň základní školy: SEPTIMA, s.r.o., 2011.
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5. 9. DĚJEPIS
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Učivo v předmětu dějepis vychází z chronologického pojetí v kombinaci s pojetím tématickým. Cílem předmětu je získání uceleného a objektivního
obrazu vývoje lidské společnosti. Důraz je kladen zejména na dějiny českého státu, pokud je to možné, zařazujeme problematiku historie našeho regionu. Co
se týče dějin světových, je žák seznamován jen s událostmi, jež zásadním způsobem ovlivnily další vývoj lidské společnosti.
V 6.ročníku je probíráno období pravěku a starověku, v 7.ročníku období středověku, v 8. ročníku se vyučují počátky novověku do konce 1.světové
války, obsah 9.ročníku pak tvoří dějiny 20.století.
V nejširší možné míře je při výuce využíváno atlasů, historických map, obrazových materiálů, dobových dokumentů a jiných audiovizuálních
pomůcek.
Vyučovací předmět dějepis nechápeme jako souhrn faktografických údajů, žáci jsou vedeni k poznávání historických souvislostí, příčin, následků,
důsledků a aktuálních přesahů. Žákům je zprostředkováno poznání, že historie není uzavřenou minulostí.
Vyučovací předmět vznikl z vlastivědy. Je realizován v rozsahu dvou hodin týdně v 6. – 8. ročníku, v 9. je to jedna hodina týdně, hodinová dotace je
doplněna o 1 disponibilní hodinu v 8. ročníku. Cílem předmětu je poskytnout žákům základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i vlastního národa,
seznamujeme je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. Vede žáky k poznání,
že historie není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale v podobě kulturněhistorických památek obohacuje náš život a dává nám příklad pro jednání i
v současnosti.
Mezipředmětové vztahy
V rámci mezipředmětových vztahů je úzce spjat s Českým jazykem, Výchovou k občanství, Výtvarnou výchovou a Zeměpisem .
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Dějepis uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky.
Ø učitel zadává úkol žákovi, aby se orientoval na časové ose v historických epochách
Ø žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami.
Ø učitel umožňuje žákovi, aby poznal dějiny svého národa
Ø žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě.
· učitel vede žáka, aby pochopil význam dějin, jako sdělení minulosti
Kompetence komunikativní
Ø žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
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· učitel seznamuje žáky s myšlenkovým odkazem významných osobností našich i světových
Kompetence sociální a personální
Ø žák má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti.
· učitel zaměřuje se na vytváření humánních vztahů s jinými národy
žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy.
· učitel podporuje schopnost tolerance a respektování názorů jiných náboženství a kultur
Občanská kompetence
Ø žák zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití.
· učitel vede žáky k získání orientace v aktuálním dění naší země a ve světě
Kompetence pracovní
Ø žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění.
· učitel dává žákovi příležitost k nacházení místa a své role ve společnosti
Kompetence digitální
Ø žák využívá digitální technologie při získávání vědomostí a dovedností
Ø žák chápe význam digitálních technologií
Ø žák je schopen ověřit informace získané z on-line zdrojů
· učitel zprostředkovává nabídku on-line zdrojů
Realizace průřezových témat v předmětu

DĚJEPIS

Předmět
Třída

OSV

6.

· Morální rozvoj
· Osobnostní rozvoj
· Sociální rozvoj

7.

VDO

VMEGS

MuV

MeV

· Kulturní rozdíly
· Multikulturalita
· Formy participace občanů v politickém životě
· Občanská společnost a stát
· Občanská společnost a škola
· Principy demokracie jako forma vlády a způsobu
rozhodování

8.

· Evropa a svět nás zajímá
· Jsme Evropané

9.

Objevujeme Evropu a svět
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Lidské vztahy

Kritické čtení a vnímání med. sdělení

· Etnický původ
· Principy sociálního smíru a solidarity

· Tvorba med. sdělení
· Fungování a vliv médií ve
společnosti
· Práce v realizačním týmu
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5. 9. 1. Dějepis : 6. ročník

Ročníkové výstupy
D-9-1-01
D-9-1-02
D-9-1-03
D-9-2-01
D-9-2-02

D-9-3-01
D-9-3-02
D-9-3-03

D-9-3-04

Učivo

Žák:
Ø uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
Ø uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
Ø orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy v chronologickém sledu
Ø charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich
materiální a duchovní kulturu
Ø objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování
kovů pro lidskou společnost

§ význam zkoumání dějin, získávání informací o
dějinách; historické prameny
§ historický čas a prostor
§ člověk a lidská společnost v pravěku
§ nejstarší starověké civilizace a jejich odkaz
§ antické Řecko a Řím
§ střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

Ø rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
Ø uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
Ø demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické
kultury zrod křesťanství
Ø porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické
demokracie

Tematické plány
Září
O dějepisu
Čas
Říjen
Lovci a sběrači v době kamenné
Zemědělci v době kamenné
Listopad
Zpracovatelé kovů
Pravěk v českých zemích
Prosinec
Mezopotámie
Další důležité oblasti na Předním
východě
Leden
Egypt
Únor:
Řecko
Kréta a první Řekové
Březen:
Antické Řecko
Kultura ve starověkém Řecku
Duben:
Řím
Etruskové a římští králové
Květen:
Římská republika
Krize republiky
Červen:
Císařský Řím
Kultura ve starověkém Římě

Minimální doporučená úroveň
D-9-1-01p

Žák
Ø chápe význam dějin jako možnost poučit se z
minulosti

Počátky lidské společnosti
§ Naše vlast v pravěku
§ hmotná a duchovní kultura, historické prameny
§ doba kamenná
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Září
Nejstarší dějiny
Lovci mamutů
Sběrači-lovci
Archeologické nálezy z doby kamenné
na území ČR
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D-9-2-01p
D-9-2-01p

D-9-3-01p
D-9-3-03p,
D-9-3-04p

Ø rozliší základní rozdíly ve způsobu života
pravěkých a současných lidí
Ø podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob
jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a
kultovní předměty
Ø uvědomuje si souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vývojem starověkých států
Ø popíše život v době nejstarších civilizací

§ lovci mamutů
§ sběračsko – lovecký způsob života
§ doba bronzová
§ počátky zemědělství
§ doba železná
§ Keltové na našem území
§ Seznámení se starověkými civilizacemi – Egypt, Řím,
Řecko
Osídlení našeho území slovanskými kmeny
§ velké stěhování národů
§ příchod prvních Slovanů
§ život starých Slovanů
§ sjednocování slovanských kmenů
§ Sámova říše
Středověk a křesťanství
§ Pověsti z minulosti českého státu
§ Velkomoravská říše
§ vznik Velkomoravské říše
§ zakladatelé rodu
§ nejvýznamnější hradiště
§ Konstantin a Metoděj
§ šíření křesťanské víry
§ vznik písma
§ Pád Velkomoravské říše
§ Počátky českého státu
§ Pověsti
§ Svatý Václav a první Přemyslovci
§ Kníže Václav patron českého státu a jeho bratrstvo

Použité učebnice
Dějepis 6, SPN Praha 2006,Válková V., ISBN 80-7235-337-3
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Říjen
Obdělávání půdy
Domestikace zvířat
Způsob obživy
Výroba bronzu-použití
Listopad
Výroba železa,
Použití
Mohylová kultura
Keltové-způsob života
Prosinec
Pohyb kmenů na našem území
Sámova říše
Pověsti
Leden
Jak žili Slované
Život v hradištích
Sjednocování kmenů.
Shrnutí učiva
Únor
Vznik Velk. Říše
Rod Mojmírovců
Nálezy a památky
Březen
Rozkvět a Život obyvatel VM
Nejvýznamnější hradiště.
Panovníci VM
Duben
Příchod Konstantina a Metoděje
Šíření křesťanství
Vznik písma
Význam K+M
Květen
Pád VM říše
Počátky českého státu
Přemysl a jeho rod
Pověsti
Červen
Svatý Václav-život
Svatý Václav -smrt
Význam SV-patron českého státu.
Shrnutí-opakování
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5. 9. 2. Dějepis : 7. ročník

Ročníkové výstupy
D-9-4-01

D-9-4-03

D-9-4-04

D-9-4-05
D-9-5-01

D-9-5-02
D-9-5-03
D-9-5-04
D-9-5-05
D-9-5-07

Učivo

Žák:
Ø popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku
států
Ø objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého
státu a postavení těchto státních útvarů v evropských
souvislostech
Ø vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
Ø ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
Ø vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové
myšlenky žádající reformu církve
Ø vymezí význam husitské tradice pro český politický a
kulturní život
Ø popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
Ø objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
Ø objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a
posoudí její důsledky
Ø rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
uvede a příklady významných kulturních památek

§ nový etnický obraz Evropy
§ utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj
§ islám a islámské říše ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)
§ Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a
postavení v Evropě
§ křesťanství, papežství, císařství, křížové
výpravy
§ struktura středověké společnosti, funkce
jednotlivých vrstev
§ kultura středověké společnosti – románské a
gotické umění a vzdělanost
§ renesance, humanismus, husitství, reformace a
jejich šíření Evropou
§ zámořské objevy a počátky dobývání světa
§ český stát a velmoci v 15.–18. století
§ barokní kultura a osvícenství

Tematické plány
Září
Raný středověk
Společnost-panovník, šlechta,
duchovenstvo
Říjen
Dějiny významných národů v Evropě
Listopad
První státní útvary na našem území
Čechy a čeští králové
Prosinec
Kultura raného středověku
Leden
Společnost – venkov, město
Dějiny významných států a národů v
Evropě
Únor:
Přemyslovci, Lucemburkové
Doba husitská a pobělohorská
Březen
Kultura vrcholného a pozdního
středověku
Duben
Společnost-stavy, manufaktury,
peníze
Reformace
Květen
Vývoj v dalších významných státech
Evropy
Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf
II.
Červen:
Kultura na počátku novověku
Třicetiletá válka

Minimální doporučená úroveň
D-9-4-03p

Žák
Ø uvede první státní útvary na našem území

Středověk a křesťanství
§ Románský sloh
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Září
Opakování učiva 6. ročníku
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D-9-4-03p
D-9-4-04p
D-9-4-04p
D-9-4-05p
D-9-4-05p
D-9-5-03p
D-9-5-04p,
D-9-5-05p
D-9-5-04p,
D-9-5-05p

Ø uvede základní informace z období počátků
českého státu
Ø popíše úlohu a postavení církve ve středověké
společnosti
Ø charakterizuje příčiny, průběh a důsledky
husitského hnutí
Ø rozeznává období rozkvětu českého státu v době
přemyslovské a lucemburské
Ø uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a
lucemburského státu
Ø popíše důsledky objevných cest a poznávání
nových civilizací pro Evropu
Ø uvede zásadní historické události v naší zemi v
daném období
Ø pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin
v novověku

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Život na vesnici
Změny ve feudální společnosti
Život knížat a králů
Přemysl Otakar II
Lucemburkové na českém trůnu,Karel IV
Václav III
Jan Lucemburský
Karel IV
Rozvoj měst
Praha – největší město střed. Evropy
rozvoj kultury, stavitelství a vzdělání
Posílení vlivu křesťanství
Porta Coeli
Husitství – rozpory ve společnosti,
Jan Hus - Film Pověsti
Křížové výpravy proti husitům
Jan Žižka a Prokop Holý
Válečné úspěchy husitů
Bitva u Lipan
Život ve středověku
Gotický sloh
Památky
Doba vlády Jiřího z Poděbrad
Jednota bratrská
Film

Použité učebnice
Dějepis 7, SPN Praha 2014,Válková V., ISBN 978-80-7235-547-1
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Život na vesnici
Rozložení obyvatelstva
Románský sloh
Říjen
Románské památky
Život knížat a králů
Přemysl Otakar I.
Listopad
Přemysl Otakar II.
Jan Lucemburský
Život rytířů
Film – Příběh rytíře
Prosinec
Život na hradech
Hrady v regionu
Řemesla ve středověku
Leden
Karel IV.
K IV.-otec vlasti
Praha
Opakování
Únor
Kláštery
Církev-kritika
Snahy o reformu církve
Březen
Jan Hus – život
Jan Hus – smrt a význam.
Husitské války
Jan Žižka
Duben
Václav IV.
Husité a křižáci
Husitské zbraně
Významné bitvy husitů
Květen
Život ve městě
Platidla, trhy
Oblékání,strava,
Gotika
Červen
Jiří z Poděbrad
Čeští Bratři
J.A. Komenský-dílo
Opakování
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5. 9. 3 Dějepis : 8. ročník

Ročníkové výstupy
D-9-6-01

D-9-6-02

D-9-6-03

D-9-6-06

Žák:
Ø vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické
a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás,
které charakterizují modernizaci společnosti
Ø objasní souvislost mezi událostmi francouzské
revoluce a napoleonských válek a rozbitím
starých společenských struktur v Evropě
Ø porovná jednotlivé fáze utváření novodobého
českého národa v souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů
Ø vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla;
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a
vymezí význam kolonií

Učivo
§ Velká francouzská revoluce a napoleonské
období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik
USA
§ industrializace a její důsledky pro
společnost; sociální otázka
§ národní hnutí velkých a malých národů;
utváření novodobého českého národa
§ revoluce 19. století jako prostředek řešení
politických, sociálních a národnostních
problémů
§ politické proudy (konzervativismus,
liberalismus, demokratismus, socialismus),
ústava, politické strany, občanská práva
§ kulturní rozrůzněnost doby
§ konflikty mezi velmocemi, kolonialismus

Tematické plány
Září
Nové typy monarchií a občanská revoluce
Dějiny významných evropských států
Říjen
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie
Kultura 17. A 18. století
Listopad
Velká francouzská revoluce a napoleonské
války
Prosinec
Národy a průmyslová revoluce
Západní a východní Evropa, Balkán
Leden
Metternichovský absolutismus, národní
obrození
Romantismus a biedermeier
Únor:
Revoluce 1848
Březen
Rovnoprávné postavení pohlaví, Technický a
vědecký pokrok
Imperialismus a kolonialismus
Duben
Sjednocovací procesy v Evropě
Významné evropské i mimoevropské státy
Květen
Bachův absolutismus
Vznik Rakouska-Uherska
Červen: Kultura druhé poloviny 19. A
počátku 20. Století
Cesta k První světové válce

Minimální doporučená úroveň
Žák

Novověk
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D-9-6-03p
D-9-6-03p

Ø uvede základní historické události v naší zemi v
19. století
Ø vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých
dějin 19. století

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

změny názorů na svět ve 14. a 15 století
Poznávání světa
Kryštof Kolumbus
Objevení Ameriky - film
renesance
příčiny a vznik Habsburské monarchie
Panovníci Habsburské monarchie
Rudolf II. - film
bitva na Bílé hoře a její důsledky
J. A. Komenský jako politik, vědec a
humanista
život v pobělohorské době
kultura a stavitelství pozdního feudalismu
novověk – změny v zemědělství, rozvoj dopravy a
průmyslu
selská rebelie
reformy Marie Terezie a Josefa II
národní obrození - osobnosti
revoluční rok 1848
hospodářský rozvoj
konec století a česká kultura
Technické vynálezy
Nejnovější dějiny
světová válka, její příčiny a důsledky

Použité učebnice
Dějepis 8, SPN Praha 2008,Válková V., ISBN 978-80-7235-404-7

208

Poznávání světa
Renesance – znaky
Památky v ČR a Evropě
Říjen
Obchodní cesty
Objevení Ameriky
Důsledky objevných cest
Listopad
Války s Turky
Vznik habsburské říše
Rudolf II.
Rudolfínská Praha
Prosinec
Česká šlechta proti Habsburkům
Bílá hora, následky
J. A. Komenský
Leden
Doba pobělohorská
Náboženský útlak, nevolnictví
Nevolnická povstání
Únor
Baroko – znaky
Baroko v ČR a Evropě
Novověk
Březen
Změny v zem.a pru.
Marie Terezie, Josef II.
Selské rebelie
Josef II. – reformy
Duben
Průmyslová a zemědělská revoluce
Národní obrození,osobnosti
Revoluční rok 1848
Květen
Hospodářský a kulturní rozvoj po roce 1848
Technické vynálezy
Světové kolonie
Červen
Příčiny 1. světové války
Průběh 1. světové války
Konec 1. světové války

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 9. 4. Dějepis : 9. ročník

Ročníkové výstupy
D-9-7-01
D-9-7-02
D-9-7-03

D-9-7-04

D-9-7-05

D-9-8-01

D-9-8-02

D-9-8-03
D-9-8-04

Žák:
Ø na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
Ø rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů
Ø charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších
ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět; rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
Ø na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
lidských práv
Ø zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní
prostředí
Ø vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady střetávání
obou bloků
Ø vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské
a vojenské spolupráce
Ø posoudí postavení rozvojových zemí
Ø prokáže základní orientaci v problémech
současného světa

Učivo
§ první světová válka a její politické, sociální a
kulturní důsledky
§ nové politické uspořádání Evropy a úloha
USA ve světě; vznik Československa, jeho
hospodářsko-politický vývoj, sociální a
národnostní problémy
§ mezinárodněpolitická a hospodářská situace
ve 20. a 30. letech; totalitní systémy –
komunismus, fašismus, nacismus – důsledky
pro Československo a svět
§ druhá světová válka, holokaust; situace v
našich zemích, domácí a zahraniční odboj;
politické, mocenské a ekonomické důsledky
války
§ studená válka, rozdělení světa do vojenských
bloků reprezentovaných supervelmocemi,
politické, hospodářské, sociální a
ideologické soupeření
§ vnitřní situace v zemích východního bloku
(na vybraných příkladech srovnání s
charakteristikou západních zemí)
§ vývoj Československa od roku 1945 do roku
1989, vznik České republiky
§ rozpad koloniálního systému, mimoevropský
svět
§ problémy současnosti
§ věda, technika a vzdělání jako faktory
vývoje; sport a zábava
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Tematické plány
Září
První světová válka
Politické, sociální a kulturní důsledky
Pařížská mírová konference
Říjen
Totalitní režimy – komunismus, fašismus,
nacismus
Listopad
Československá republika mezi válkami
Kultura a věda mezi válkami
Prosinec
Průběh druhé světové války
Leden
Zločiny proti lidskosti za druhé světové války
Únor:
Československo za druhé světové války
Poválečné uspořádání
Březen
Studená válka
Duben
Evropská integrace
Dekolonizace
Východní blok
Květen
Československo po druhé světové válce
Život v komunistickém Československu
Období normalizace
Sametová revoluce
Červen:
Socialistický realismus
Kultura a věda
Technický pokrok

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

Minimální doporučená úroveň
D-9-7-01p,
D-9-7-03p,
D-9-7-04p
D-9-7-01p,
D-9-7-05p
D-9-8-01p,
D-9-8-02p
D-9-8-04p

Žák
Ø uvede příčiny a politické, sociální a kulturní
důsledky 1. světové války
Ø uvede základní informace o vzniku
samostatné Československé republiky
Ø popíše průběh a důsledky 2. světové války a
politický a hospodářský vývoj v poválečné
Evropě
Ø chápe význam událostí v roce 1989 a
vítězství demokracie v naší vlasti

Nejnovější dějiny
vznik československého státu
politické uspořádání Evropy
život v 1. republice
T.G. Masaryk
film
nárůst fašismu
Mnichovská zrada
protektorát Čechy a Morava
Život v okupaci
odboj proti fašismu
holocaust
politická situace v Evropě po II. světové válce
poválečný vývoj
převrat v únoru 1948
K.Gottwald
invaze vojsk Varšavské smlouvy
Dubček, Svoboda
Gustav Husák
nástup normalizace
Odpor proti diktatuře jedné strany
Charta 77, Václav Havel
mezinárodní uvolnění
listopad 1989 a jeho význam
rok 1993 rozdělení ČSFR a vznik samostatné
České republiky
§ Vstup České republiky do EU, NATO
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Použité učebnice
Dějepis 9, SPN Praha 2009,Válková V., ISBN 978-80-7235-428-3
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Září
Důsledky 1. světové války
Československé legie
Vznik ČSR
Říjen
Osobnost TGM
Život v 1. republice
Hospodářská krize
Listopad
Nástup fašismu
Mnichovská zrada
Edvard Beneš
Začátek II. světové války
Prosinec
Život v okupaci
Domácí odboj
Film – Atentát
Leden
Průběh II. světové války
Zahraniční odboj
Film
Únor
Osvobození ČR
Politické uspořádání v Evropě
Období 1945-1948
Březen
Stalinismus
Život v socialistickém státě
Film
Duben
Okupace ČSR -1968
Osobnosti
Období normalizace
Květen
Sametová revoluce
Václav Havel
Politické a změny po roce 1989
Červen
Nové politické uspořádání světa
Vstup ČR do EU a NATO
Současná politická situace v ČR

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 10. OBČANSKÁ VÝCHOVA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět výchova k občanství se zabývá člověkem, jako jedincem žijícím v rodině, ve společnosti, ve státě, v EU a ve světě, a osobními,
společenskými, morálními a právními aspekty tohoto života. Cílem tohoto předmětu je rozvíjet u žáků smysl pro zodpovědnost týkající se jejich života v
demokratické společnosti, v právním státě a v dnešním světě. Ve výuce občanské výchovy se zaměřujeme především na seznámení žáků se zákony, právy a
povinnostmi jedinců ve společnosti, státě, EU a ve světě, a na problémy, které po této stránce mohou vzniknout.
Po obsahové stránce v sobě předmět zahrnuje témata komplexně rozvíjející osobnost dítěte – sebepoznání a pochopení jeho postavení v různých
typech kolektivu, setkání s druhými a respektování jejich odlišností, hodnota domova, vlasti a kulturního dědictví. Dále napomáhá porozumět základním
lidským právům a jejich uplatňování v občanském životě, fungování základních ekonomických vztahů, rozvíjí orientaci ve světě financí a jejich dopadu na
život každého z nás. Společně se snaží hledat východiska ze současných globálních problémů lidstva a vychovávat v duchu tolerance vůči odlišným
národům, rasám. Každý je veden k úctě k životu a odpovědnosti za své zdraví, s čímž souvisí i znalost rizik a nebezpečí při běžných rizikových i při
mimořádných událostech včetně kolektivní obrany.
Obsah tohoto předmětu je rozdělen do pěti hlavních témat:
1. Člověk ve společnosti
2. Člověk jako jedinec
3. Člověk, stát a hospodářství
4. Člověk, stát a právo
5. Mezinárodní vztahy, globální svět
Tento předmět je časově zařazen do 6., 7., 8. a 9. ročníku základní školy a má časovou dotaci 1. hodinu týdně.
Výuka probíhá v kmenových třídách a někdy v učebně informatiky z důvodu vyhledávání informací o daném tématu.
V předmětu výchova k občanství žáci budou prezentovat vypracované referáty na daná témata a budou se zde realizovat různé projekty týkající
občanského života.
Mezipředmětové vztahy
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby na Přírodopis, Zeměpis, Výchovu ke zdraví, Pracovní vyučování a Tělesnou výchovu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Občanská výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák využívá vhodné metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
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učitel nabízí vhodné techniky a mnemotechnické pomůcky
žák pracuje s učebnicí, učebními materiály a učebními pomůckami
učitel umožňuje práci s učebnicí a jinou doplňující literaturou, kterou využívá rovněž k posílení čtenářských dovedností – práce s textem
žák si uvědomuje význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
učitel nabízí žákům výuku doplněnou praktickými exkurzemi, návštěvami provozů, odborných učilišť v návaznosti na plán k volbě povolání

Kompetence k řešení problémů
Ø žák dokáže popsat problém a svěřit se s ní, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se s jí
· vedení školy zařazuje cvičné poplachy, cvičení v přírodě a další jednorázová praktická cvičení pro řešení mimořádných situací
Ø žák přijímá důsledky svých rozhodnutí
· učitel nutí žáky promýšlet důsledky svého jednání, dopředu určit klady a zápory připravované činnosti a přijmout zodpovědnost za své jednání
Kompetence sociální a personální
Ø žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
· učitel zadává úkoly, při kterých žáci nacvičují spolupráci
Ø žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
· učitel zařazuje metody, kterými buduje a udržuje vztahy žáků s vrstevníky, uplatňuje respekt k druhým lidem
· žák uplatňujeme aktivní přístup k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu
· učíme žáky se orientovat v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci
Kompetence občanské
Ø žák zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
· učitel žákům objasňuje společenské normy a pravidla soužití
Ø žák se dokáže chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené
dovednosti a postupy
· učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků s cílem dospět k pochopení krizových situací a zvolit adekvátní reakci
Ø žák chápe nebezpečí rasizmu
· učitel pro žáky připravuje simulace různých společenských prostředí ve výuce, zajišťuje návštěvy různých úřadů a pracovišť za účelem nácviku
komunikace s jejich zaměstnanci
· seznamujeme žáky s aktuálním děním v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
Kompetence pracovní
Ø žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
· učitel vede k dodržení zvoleného tématu, dokončování práce v odpovídající úrovni a kvalitě s přihlédnutím k možnostem žáka
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Kompetence digitální
· žák je schopen pomocí on-line zdrojů ověřit pravdivost informací, posoudit jejich výpovědní hodnotu a správnost v kontextu denního života a
událostí, které probíhají v okolním světě
· žák je schonen pracovat s on-line zdroji informací, posoudit a ověřit jejich pravost
· žák respektuje platné znění zákonů, autorské právo

Realizace průřezových témat v předmětu

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Předmět
Třída

OSV

VDO

VMEGS

MuV

MeV

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

· Morální rozvoj
· Osobnostní rozvoj
· Sociální rozvoj

· Kulturní rozdíly
· Multikulturalita
· Formy participace občanů v politickém životě
· Občanská společnost a stát
· Občanská společnost a škola
· Principy demokracie jako forma vlády a způsobu
rozhodování

Lidské vztahy

8.

· Evropa a svět nás zajímá
· Jsme Evropané

9.

Objevujeme Evropu a svět
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· Etnický původ
· Principy sociálního smíru a solidarity

Kritické čtení a vnímání med. sdělení

· Tvorba med. sdělení
· Stavba med. sdělení
· Vnímání autora med. sdělení
· Interpretace med. sdělení a reality
· Fungování a vliv médií ve
společnosti
· Práce v realizačním týmu

EV
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5. 10. 1. Občanská výchova : 6. – 9. ročník

Ročníkové výstupy
VO-9-1-01
VO-9-1-02
VO-9-1-05
VO-9-1-07
VO-9-1-08

VO-9-1-09

VO-9-2-01
VO-9-2-02
VO-9-2-03
VO-9-2-04

VO-9-3-01
VO-9-3-02

VO-9-3-03

VO-9-3-04

Učivo

Žák:
Ø objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
Ø rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
Ø kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení
propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
Ø uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
Ø objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
Ø rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

Žák:
Ø objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
Ø posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
Ø kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
Ø popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
§ naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků,
význam a činnost žákovské samosprávy, společná
pravidla a normy; vklad vzdělání pro život
§ naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá
a památná místa, významní rodáci, místní tradice;
ochrana kulturních památek, přírodních objektů a
majetku
§ naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a
památná místa, co nás proslavilo, významné
osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné
dny
§ kulturní život – rozmanitost kulturních projevů,
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce;
masová kultura, prostředky komunikace
§ lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi
lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a
žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební
lidé ve společnosti
§ vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
§ zásady lidského soužití – morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;

Žák:
Ø rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady
Ø sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
§ podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti,
rozpočtu domácnosti
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené
Ø na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního
předpoklady, osobní potenciál
placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich
§ vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání
omezení
a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
Ø vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam
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plány
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VO-9-3-05
VO-9-3-06

VO-9-3-07

VO-9-5-01
VO-9-5-04
VO-9-5-05

VO-9-4-01
VO-9-4-02

VO-9-4-03
VO-9-4-04
VO-9-4-05
VO-9-4-06
VO-9-4-07
VO-9-4-08
VO-9-4-09
VO-9-4-10
VO-9-4-11

úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v
využít
posuzování druhých lidí
Ø uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby
§ osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
krytí deficitu
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna;
Ø na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu,
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
seberozvoji
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
Ø rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, ze státního rozpočtu
§ majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné
a duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření
Žák
s penězi, majetkem a různými formami
Ø popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv
vlastnictví
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
§ peníze –formy placení;
Ø uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
§ hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory,
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing;
Ø objasní souvislosti globálních a lokálních problémů
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti;
význam daní
Žák:
§
banky
a jejich služby – aktivní a pasivní
Ø rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
operace, úročení, pojištění, produkty finančního
Ø rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a
trhu pro investování a pro získávání prostředků
institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a
§ principy tržního hospodářství – nabídka,
státu
poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata
Ø objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
fungování trhu
Ø vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Ø přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a
§ evropská integrace – podstata, význam, výhody;
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,
Evropská unie a ČR
Ø objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manželství
§ globalizace – projevy; významné globální problémy
Ø uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava, koupě, oprava či pronájem věci
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Ø dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
§ právní základy státu – znaky státu, typy a formy
porušování
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní
Ø rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
§ státní správa a samospráva – orgány a instituce státní
Ø rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
správy a samosprávy, jejich úkoly
Ø diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
§ principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
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Minimální doporučená úroveň
VO-9-1-07p
VO-9-1-07p
VO-9-1-08p
VO-9-1-09p
VO-9-1-08p

VO-9-2-01p
VO-9-2-04p

Žák
Ø respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
Ø uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem
Ø rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým,
nemocným a postiženým spoluobčanům
Ø je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
Ø respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve
společnosti
Žák
Ø chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
Ø formuluje své nejbližší plány

VO-9-3-04p
VO-9-3-07p

Žák
Ø stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných příslušníků
Ø sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti
Ø ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
Ø uvede příklady služeb, které banky nabízejí
Ø uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany

VO-9-5-01p
VO-9-5-01p,

Žák
Ø uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich
uplatňování

VO-9-3-02p
VO-9-3-02p

VO-9-3-03p

VO-9-4-02p
VO-9-4-02p
VO-9-4-02p
VO-9-4-04p

Žák
Ø uvede základní prvky fungování demokratické společnosti
Ø chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí
státní správy
Ø uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání
Ø vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů
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pluralismus; význam a formy voleb do zastupitelstev
§ lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace
§ právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování
právních předpisů
§ protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu, porušování
práv k duševnímu vlastnictví
§ právo v každodenním životě –důležité právní vztahy
a závazky z nich vyplývající; základní práva
spotřebitele; styk s úřady
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VO-9-4-05p
VO-9-4-05p
VO-9-4-08p
VO-9-4-09p
VO-9-4-09p
VO-9-4-10p
VO-9-4-10p

Ø na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
Ø uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
Ø uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního
jednání
Ø uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách
rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
Ø vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v
případě potřeby vhodným způsobem o radu
Ø rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
Ø v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací

TÉMATICKÉ PLÁNY
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

6. ročník
Místo, kde žijeme
Obec
Obecní zřízení

7. ročník
Média
Manipulace medií
Kyberšikana

8. ročník
Člověk ve společnosti
Chlapci a děvčata –
přitažlivost a odlišnost
pohlaví
Dospívání

9. ročník
Vznik světa, života a člověka
Člověk a svoboda
Svoboda víry a náboženského
vyznání
Formy náboženství

Vztahy mezi lidmi
Rodina – postavení a role ženy a
muže, životospráva rodiny,
komunikace v rodině
Příbuzenské vztahy
Život v regionech
Bydliště, pošta, nádraží, MÚ,
knihovna, kostel, zdravotnictví v
regionu
Hlavní město
Státní symboly
Státní vlajka, vlajka prezidenta
republiky, velký a malý státní
znak, hymna ČR, státní pečeť,
symboly české státnosti

Rodina – vliv rodiny
Společenské a sociální skupiny
Vztahy v rodině

Láska
Kamarádství, přátelství
Sexuální život

Morálka a mravnost
Soužití mezi lidmi
Rovnost x nerovnost

Manželství
Děti – pokračování našeho
života
Rozpad rodiny

Pohlavní choroby
Nebezpečí pohlavních chorob
Sexuální úchylky
Homosexualita

Charakter člověka
Úcta k člověku
Systém osobních hodnot
Myšlení a jednání

Odpovědnost za výchovu dětí
Péče o děti bez rodiny
Vztah k lidem s postižením

Mezilidské vztahy ve
společnosti
Národnostní menšiny
Národy v Evropě
Mezinárodní spolupráce

Člověk a příroda
Ochrana životního prostředí
Ochrana přírodních památek
Zdraví způsob života – životní
perspektivy, cíle a plány
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Únor

Národ, stát a vlast
ČR – demokratický právní stát
Významné osobnosti
demokratického státu
Království (monarchie) X
republika
Ústava
EU
Globalizace

Březen

Hospodaření rodiny – příjmy a
výdaje

Leden

Hospodaření – rozpočet
domácnosti, úspory, investice,
úvěry
Banky

Duben

Květen
Červen

Vzdělání
-základní
-středoškolské
-vysokoškolské
Právo na vzdělání
Školství
Vztahy ve škole
Škola a pravidla
Školní řád
Šikana
Volný čas
-koníčky
-záliby
-zábava
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Peníze - Funkce peněz
První krok k lidským právům Bezpečnostní předpisy
Hospodaření s penězi
Práva a povinnosti občanů
Pravidla silničního provozu
Cena
Práva dítěte
Látky poškozující zdraví
Statky, služby, obchod
Zaměstnání, profese
Týrané dítě
Právní ochrana občana
Duševní x tělesná práce
Dětská krizová centra a linky Právní řád ČR
Brigáda
důvěry
Protiprávní jednání – druhy a
Podnikání
Poškozování lidských práv
postih
(diskriminace)
Význam právních vztahů v
životě
Kvalifikace
Občanský průkaz
Obrana vlasti
Nekvalifikovaný člověk
Pas
Mezinárodní organizace a
Úřad práce
Oddací list
aliance
Rodný list
Agresor a oběť
Rekvalifikace
Rekvalifikace společně
s kvalifikací
Vzdělávací kurzy

Ověřování listin
Informace o zaměstnání
Činnosti úřadu práce

Kultura a masmédia
Umění
Kulturní tradice
Ochrana kulturního bohatství

Volby do parlamentu
Vláda, Ministři, Prezident
Politické strany a spolky

Sociální zabezpečení
Lékařská péče
Nemoc
Invalidita
Nemocenské pojištění
Podpora v nezaměstnanosti
Ochrana osob za
mimořádných událostí

Tvořivost
Význam motivace
Životní cíle a plány

Demokratické uspořádání naší
společnosti
Základy společenského
chování
Projevy chování

Použité učebnice
Občanská výchova 6, Janošková D., nakladatelství Fraus 2012, 1. vydání, ISBN 978-80-7238-397-9
Občanská výchova 7, Brom Z., nakladatelství Fraus 2013, 1. vydání, ISBN 978-80-7238-879-0
Občanská výchova 8, Urban M., nakladatelství Fraus 2013, 1. vydání, ISBN 978-80-7238-899-8
Občanská výchova 9, Urban M., nakladatelství Fraus 2014, 1. vydání, ISBN 978-80-7489-012-3
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Sport
Sportovní organizace
Zájmové organizace
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5. 11. FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování, nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti
potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické praxi. Přispívá k rozvoji rozumových
schopností žáků, učí žáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do možností a perspektiv moderních technologií.
Žáci získávají elementární znalosti a praktické dovednosti z různých oblastí fyziky, navazují na poznatky osvojené na 1. stupni v rámci vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět. Osvojují si metody spojené s pozorováním vlastností látek a fyzikálních procesů, poznávají způsoby provádění fyzikálních
pokusů a měření, snaží se pochopit podstatu fyzikálních dějů a uvádí je do souvislostí s jejich praktickým využitím.
Žáci poznávají zásady bezpečnosti práce zejména s elektrickým proudem, s teplem, s použitím jednoduchých strojů a přístrojů. Jsou seznamováni s
všestranným využitím fyziky jak v domácnostech, tak v průmyslu, v dopravě, energetice, zdravotnictví, potravinářství i v mnoha dalších oblastech lidské
činnosti. Jsou směřováni k pochopení toho, že bez základních poznatků o fyzikálních dějích se lidstvo neobejde v žádné z oblastí své činnosti, poznávají
nezbytnost ochrany životního prostředí a zabezpečení dostatečných zdrojů energie. Umí kriticky hodnotit získané informace a ověřovat je z různých
hledisek. Jsou vedeni k vědomí důležitosti a uplatnění fyziky v budoucnosti.
Mezi nejčastěji používané metody práce patří metody práce s textem, pozorování, předvádění, rozhovor, vysvětlování, výklad, praktické činnosti,
demonstrace statických obrazů (obrazy, schémata, nákresy).
V 7. ročníku se navazuje na přírodovědné poznatky z 1. stupně. Znalosti žáků se rozšiřují o pohyby a vzájemné silové působení těles, mechanické
vlastnosti kapalin, plynů a poznatky o zvuku.
V 8. ročníku poznávají magnetismus, elektrické vlastnosti látek a základy optiky. Dále se setkávají s dalšími fyzikálními veličinami jako jsou práce,
výkon, energie.
V 9. ročníku je učivo zaměřeno na tematické celky elektromagnetické jevy, vedení el. proudu a jeho výroba, základy jaderné fyziky a základní
informace o vesmíru.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se v sedmém až devátém ročníku. Předmět fyzika se vyučuje jednu
hodinu týdně, což za školní rok činí 33 vyučovacích hodin. Ve výuce jsou zahrnuta praktická cvičení, pozorování v přírodě a exkurze.
Cílem vyučování fyziky je poskytnout žákům základní vědomosti o fyzikálních jevech a jejich použití v praktickém životě tzn. především k osvojení
dovedností ochrany zdraví.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito předměty: Matematika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Odvíjí
se především od aktuální úrovně vědomostí žáků, ke kterým musí vyučující přihlížet.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Fyzika uplatňujeme takové postupy a strategie, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· učitel dává žákovi příležitost pracovat s různými druhy učebního materiálu a učebními pomůckami (učebnice, pracovní sešity, encyklopedie, PC,
příslušnými stavebnicemi…) a vede žáka k jejich správnému používání
Ø žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
· učitel učí žáka rozlišovat (a oddělovat od sebe) základní pojmy předmětu a pojmy z příbuzných předmětů
Kompetence k řešení problémů
Ø žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
· učitel vede žáka, aby poznal praktické problémy fyzikálních jevů v praxi a dovedl najít nejvhodnější způsob řešení
Kompetence komunikativní
Ø žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci ostatními lidmi
· učitel učí žáka využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními
Kompetence sociální a personální
Ø žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
· učitel dává příležitost žákovi pracovat společně s ostatními spolužáky (laboratorní práce, pokusy…) a tím jej učit respektování pravidel v kolektivu a
svou prací ovlivňovat kvalitu společné práce
Kompetence občanské
Ø žák chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
· učitel soustavně vysvětluje a opakuje žákovi využití získaných poznatků pro volbu budoucího povolání (vzdělání) a důležitost získání zaměstnání může
pozitivně ovlivnit xenofobii a rasismus
Kompetence pracovní
Ø žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
Ø učitel vhodně vede žáka , aby reálně dovedl posoudit výsledky své práce i práce ostatních
Ø žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
Ø učitel se snaží přimět žáka, aby získané znalosti a zkušenosti daného předmětu využil při představě volby odpovídajícího učebního poměru a měl
možnost získat odpovídající pracovní uplatnění
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Kompetence digitální
Ø žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při osvojování učiva fyziky
Ø žák využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zjednodušil či zefektivnil své pracovní postupy

Realizace průřezových témat v předmětu

FYZIKA

Předmět
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSV VDO

VMEGS

MuV

· Evropa a svět nás zajímá
· Jsme Evropané

· Etnický původ

MeV

EV

Lidské vztahy
Vnímání autora mediálního sdělení
· Ekosystémy
· Lidské aktivity
· Základní podmínky života

Objevujeme Evropu a svět

Použité učebnice
Fyzika 7. ročník 1. díl, M. Macháček, Septima, Praha 2008, ISBN 978-80-7216-250-5
Fyzika 7. ročník 2. díl, M. Macháček, Septima, Praha 2008, ISBN 978-80-7216-281-9
Fyzika 8. ročníkl, M. Macháček, Septima, Praha 2011, ISBN 978-80-7216-291-8
Fyzika 9. ročník, M. Macháček, Septima, Praha 2008, ISBN 978-80-7216-306-9
Fyzika pro 6. ročník ZŠ, R. Kolářová, J. Bohuněk, Praha 2002, ISBN 978-80-7196-246-5
Fyzika pro 7. ročník ZŠ, R. Kolářová, J. Bohuněk, Praha 2003, ISBN 978-80-7196-265-6
Fyzika pro 8. ročník ZŠ, R. Kolářová, J. Bohuněk, Praha 1999, ISBN 978-80-7196-149-9
Fyzika pro 9. ročník ZŠ, R. Kolářová, J. Bohuněk, Praha 2000, ISBN 978-80-7196-193-2
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5. 11. 1. Fyzika : 7. ročník

Ročníkové výstupy
F-9-1-01

Ø

F-9-1-02

Ø

F-9-1-03

Ø

F-9-1-04

Ø

F-9-2-01

Ø

F-9-2-02

Ø

F-9-2-04

Ø

F-9-3-01

Učivo

Žák
LÁTKY A TĚLESA
· měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její
změří vhodně zvolenými měřidly některé
změna, čas
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky
·
skupenství
látek – souvislost skupenství látek s jejich
a tělesa
částicovou stavbou; difuze
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při
dané změně jeho teploty
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
POHYB TĚLES, SÍLY
· pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb
Žák
přímočarý a křivočarý
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
· gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi
vzhledem k jinému tělesu
gravitační silou a hmotností tělesa
· tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a
využívá s porozuměním při řešení problémů a
obsahem plochy, na niž síla působí
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
· třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v
rovnoměrného pohybu těles
praxi
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
· výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN

Žák
Ø využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

· Pascalův zákon – hydraulická zařízení
· hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi
hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny;
souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v
atmosféře
· Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení se a
plování těles v klidných tekutinách
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Tematické plány
Září
Skupenství látek
Změny skupenství
Měřené veličiny – délka,
objem, hmotnost, čas
Říjen
Měřené veličiny – délka,
objem, hmotnost, čas
Listopad
Pohyby těles
Rychlost
Dráha
Prosinec
Síla
Gravitační síla, gravitační pole
Tření, třecí síla
Leden
Tlak, tlaková síla
Skládání sil
Setrvačnost
Únor:
Jednoduché stroje
Hustota
Březen
Tlak v kapalinách
Plavání, vznášení těles
Vztlaková síla
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ENERGIE
Archimédův zákon
· přeměny skupenství – tání a tuhnutí,; vypařování a kapalnění; Duben
hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny
F-9-5-01

F-9-5-02

Žák
ZVUKOVÉ DĚJE
Ø rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
· vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku
kvalitativně analyzuje příhodnost daného
šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých prostředích;
prostředí pro šíření zvuku
odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku;
Ø posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného
hluku na životní prostředí

Minimální doporučená úroveň
F-9-1-01p

F-9-2-01p
F-9-2-02p

F-9-2-04p

F-9-3-01p

F-9-5-01p
F-9-5-02p

Žák
Ø změří v jednoduchých konkrétních případech
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a tělesa – délku,
hmotnost, čas
Žák
Ø rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči
jinému tělesu
Ø zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného přímočarého pohybu těles při
řešení jednoduchých problémů
Ø rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí
síla
Žák
Ø využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení jednoduchých
praktických problémů
Žák
Ø rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
Ø posoudí vliv nadměrného hluku na životní
prostředí a zdraví člověka
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Atmosférický tlak
Atmosférický tlak a počasí
Květen
Hydraulická zařízení
Pascalův zákon
Zvuk – šíření, rychlost
v různých prostředích
Červen
Odraz, ozvěna
Pohlcování zvuku
Hudební nástroje
Ochrana před hlukem
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5. 11. 2. Fyzika : 8. ročník
Ročníkové výstupy
F-9-1-01

Ø

F-9-1-02

Ø

F-9-1-03

Ø

F-9-1-04

Ø

F-9-4-02

Ø

F-9-4-05

Ø

F-9-6-01

Ø

F-9-6-02

Ø

F-9-6-03

Ø

F-9-6-05

Ø

Učivo

Žák
LÁTKY A TĚLESA
změří vhodně zvolenými měřidly některé
· měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky
změna, čas
a tělesa
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při
dané změně jeho teploty
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
ENERGIE
Žák
· formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
energie; elektrická energie a výkon; výroba a přenos
vykonanou prací a časem
elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, jaderný
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
zářením
prostředí
Žák
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
sestaví správně podle schématu elektrický obvod
· elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač
a analyzuje správně schéma reálného obvodu
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří · elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla;
elektrický náboj; tepelné účinky elektrického proudu;
elektrický proud a napětí
elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; transformátor;
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a
analýzy jejich vlastností
zařízeními
využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem · vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v
a o vlivu změny magnetického pole v okolí
různých prostředích; stín, zatmění Slunce a Měsíce;
cívky na vznik indukovaného napětí v ní
zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle
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Tematické plány
Září
Opakování
Říjen
Magnet
Magnetická síla
Kompas
Listopad
Elektrická síla
Elektrický náboj
Elektrický proud
Prosinec
Elektrický obvod
Vodič
Zdroj, spotřebič, spínač
Leden
Napětí
Baterie, akumulátor
Únor:
Světlo, zdroje světla
Rychlost světla
Fáze měsíce
Zatmění Slunce, Měsíce
Březen
Zrcadla
Lom světla
Čočky
Duben
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F-9-6-07

F-9-6-08

F-9-7-01

Ø využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
Ø rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici, či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

Žák
Ø objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou Optické přístroje
(kvalitativně); rozklad bílého světla hranolem
Lom světla

VESMÍR
· sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze

Minimální doporučená úroveň
F-9-1-01p

F-9-4-02p
F-9-4-03p

F-9-6-01p
F-9-6-02p
F-9-6-03p

Žák
Ø změří v jednoduchých konkrétních případech
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a tělesa – délku,
hmotnost, čas
Žák
Ø uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou
prací a časem (bez vzorců)
Ø rozpozná vzájemné přeměny různých forem
energie, jejich přenosu a využití
Žák
Ø sestaví podle schématu jednoduchý elektrický
obvod
Ø vyjmenuje zdroje elektrického proudu
Ø rozliší vodiče od izolantů na základě jejich
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy
magnetů a jejich praktické využití; rozpozná,
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Rozklad světla optickým
hranolem
Květen
Oko, vady zraku
Teplota, měření teploty
Červen
Práce, výkon
Opakování
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F-9-6-07p

F-9-7-01p
-

zda těleso je, či není zdrojem světla
Ø zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém
prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a
zná jejich využití
Žák
Ø objasní pohyb planety Země kolem Slunce a
pohyb Měsíce kolem Země
Ø zná planety sluneční soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
Ø osvojí si základní vědomosti o Zemi jako
vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru
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5. 11. 3. Fyzika : 9. ročník
Ročníkové výstupy
F-9-4-01
F-9-4-02
F-9-4-05

F-9-6-02
F-9-6-03
F-9-6-05

F-9-7-01

Učivo

Žák
ENERGIE
Ø určí v jednoduchých případech práci vykonanou · formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní
silou a z ní určí změnu energie tělesa
energie; elektrická energie a výkon; výroba a přenos
Ø využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce,
vykonanou prací a časem
jaderný reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před
Ø zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
radioaktivním zářením
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
· obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
prostředí
Žák
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Ø rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří
· elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická
elektrický proud a napětí
síla; elektrický náboj; tepelné účinky elektrického
Ø rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor;
analýzy jejich vlastností
transformátor; bezpečné chování při práci s
Ø využívá prakticky poznatky o působení
elektrickými přístroji a zařízeními
magnetického pole na magnet a cívku s proudem
a o vlivu změny magnetického pole v okolí
cívky na vznik indukovaného napětí v ní
Žák
VESMÍR
Ø objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o
· sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet

Minimální doporučená úroveň
F-9-4-02p
F-9-4-03p

Žák
Ø uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou
prací a časem (bez vzorců)
Ø rozpozná vzájemné přeměny různých forem
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Tematické plány
Září
Opakování
Říjen
Elektromagnet
Zvonek, telefon
Elektromotory
Třífázový proud
Listopad
Elektrická energie
Přeměna el. energie na jiné druhy
energie
Měření spotřeby el. energie
Noční proud
Prosinec
Spotřeba, příkon
Tepelné účinky el. proudu
Termostat
Odpor
Leden
Proud procházející spotřebičem
Zkrat
Pojistky
Únor:
Ochrana před nebezpečným napětím
Blesk
Výroba el. energie
Elektrárny
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
Březen
Transformátor
Využití transformátorů Přenos el.
energie
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F-9-4-05p

F-9-6-02p
F-9-6-03p

F-9-7-01p
-

energie, jejich přenosu a využití
Ø pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

Duben
Jaderná energie
Jaderný reaktor
Radioaktivita, ochrana
Květen
Země
Sluneční soustava
Vesmír
Červen
Opakování

Žák
Ø vyjmenuje zdroje elektrického proudu
Ø rozliší vodiče od izolantů na základě jejich
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy
magnetů a jejich praktické využití; rozpozná,
zda těleso je, či není zdrojem světla
Žák
Ø objasní pohyb planety Země kolem Slunce a
pohyb Měsíce kolem Země
Ø zná planety sluneční soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
Ø osvojí si základní vědomosti o Zemi jako
vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru
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5. 12. CHEMIE
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Při studiu základu chemie si žáci postupně rozvíjí dovednosti objektivního pozorování, experimentování, analyzování výsledku a vyvozování závěrů
při realizaci mnohých chemických pokusu a měření. Postupně pronikají do poznávání složitostí skutečnosti, ale současně odhalují základní zákonitosti
v přírodních jevech. Objevují souvislosti mezi zákonitostmi přírody a lidskou činností, uvědomují si časté negativní vlivy lidské činnosti na stav životního
prostředí i na své zdraví. Využitím znalostí postupně odhalují příčiny a následky vlivu člověka na mnohé ekosystémy a vědomě se snaží závěry z nich
využít ve prospěch ochrany životního prostředí.
Vzdělávací obsah předmětu chemie je rozdělen na tematické okruhy:
· Pozorování, pokus a bezpečnost práce
· Směsi
· Částicové složení látek a chemické prvky
· Chemické reakce
· Anorganické sloučeniny
· Organické sloučeniny
· Chemie a společnost
Tyto okruhy jsou zapracovány do tematického celku v jednotlivých ročnících.
Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se v osmém a devátém ročníku. Předmět chemie se vyučuje
jednu hodinu týdně v obou ročnících. Cílem vyučovacího předmětu chemie je předat žákům základní vědomosti o chemických vlastnostech látek, vybraných
prvcích, sloučeninách, chemických reakcí, jejich využití v praktickém životě - ochraně života, zdraví a životního prostředí.
Mezipředmětové vztahy:
Předmět chemie úzce souvisí s ostatními předměty jako Fyzika, Přírodopis, Zeměpis. Odvíjí se především od aktuální úrovně vědomostí žáků.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu chemie uplatňujeme takové postupy a strategie, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
· učitel umožňuje žákovi využívat naučených metod a pomocné techniky k rozlišení fyzikálních a chemických vlastností látek
Ø žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
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učitel učí žáka rozlišovat (a oddělovat od sebe) základní pojmy předmětu a pojmy jiných předmětů

Kompetence k řešení problémů
Ø žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel podporuje žáka a nenechá jej při řešení a nepochopení problému odradit nezdarem
Kompetence komunikativní
Ø žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
· učitel učí žáka využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními
Kompetence sociální a personální
Ø žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
· učitel dává příležitost žákovi pracovat společně s ostatními spolužáky (laboratorní práce, pokusy…) a tím jej učit respektování pravidel v kolektivu a
svou prací ovlivňovat kvalitu společné práce
Kompetence občanské
· učitel soustavně vysvětluje a opakuje žákovi využití získaných poznatků pro volbu budoucího povolání (vzdělání) a důležitost získání zaměstnání může
ovlivnit xenofobii a rasismus
Kompetence pracovní
Ø žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
· učitel se snaží přimět žáka, aby získané znalosti a zkušenosti daného předmětu využil při představě volby odpovídajícího učebního poměru a měl
možnost získat odpovídající pracovní uplatnění
Kompetence digitální
Ø žák využívá elektronické zdroje pro své učení,různé aplikace a technologie, které přispívají k učení
Ø žák zvládá ovládat elektronické pomůcky při výuce i samostatné práci
Ø žák je schopen posoudit informace obsažené v digi. materiálech
· učitel žáka vede k posuzování získaných informací, k uvědomění si správného a rozumného používání moderních technologií
Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída
8.
9.

CHEMIE
OSV

VDO

VMEGS

MuV

MeV

EV
· Ekosystémy, Lidské aktivity
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 12. 1. Chemie : 8. ročník

CH-9-1-01
CH-9-1-02

CH-9-2-01
CH-9-2-02
CH-9-2-04

CH-9-2-05

CH-9-3-01
CH-9-3-03

Ročníkové výstupy

Učivo

Tematické plány

Žák:
Ø určí společné a rozdílné vlastnosti látek
Ø pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a
běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat
nesmí

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
· vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
· zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři)
i v běžném životě
· nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty,
piktogramy a jejich význam

Září
Úvod
- bezpečnost
- k čemu nám je chemie
Chemické a fyzikální jevy, látky a tělesa
Vlastnosti látek

SMĚSI
· směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní
zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanější,
zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; oddělování
složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace,
sublimace)
· voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody;
čistota vody
· vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva

Listopad
Látky a směsi kolem nás
Směsi stejnorodé (roztok, hmotnostní
zlomek, nasycenost roztoku)
Směsi různorodé (suspenze, pěna,
aerosol, emulze)

Žák
Ø rozlišuje směsi a chemické látky
Ø vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
Ø navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení;
uvede příklady oddělování složek v praxi
Ø rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
Žák
Ø používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
Ø orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy
a nekovy a usuzuje na jejich možné
vlastnosti

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ
PRVKY
· částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny
v chemických reakcích, elektrony
· prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných
prvků, skupiny a periody v periodické soustavě
chemických prvků; protonové číslo
· chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví
jednoduchých anorganických a organických sloučenin
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Říjen
Změny skupenství
Nebezpečné látky, hořlaviny
Označování chemikálií (p- a h-věty)

Prosinec
Oddělování směsí
Bez čeho nejde žít – Voda (druhy vody,
koloběh vody)
Leden
Všechno vidět nemůžeme - Vzduch
(čistota vzduchu, znečištění vzduchu,
ozonová vrstva)
Všechno vidět nemůžeme
Atomy (stavba atomu)
Molekuly
Únor:
Chem. vzorce a chemické vazby
Chemické prvky – základ všech látek
Periodická tabulka prvků
Kovy
Březen
Nekovy a polokovy
V čem je základ chemie
Chemické slučování a rozklad

CH-9-4-01

CH-9-5-01

CH-9-5-03

Žák
Ø rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich
klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
Žák:
Ø porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
Ø orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Zákon zachování hmotnosti
CHEMICKÉ REAKCE
Látkové množství
· chemické reakce – zákon zachování hmotnosti,
Molární hmotnost
chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost

ANORGANICKÉ SLOUČENINY
· oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů
· kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky
významných kyselin a hydroxidů
· soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití
vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a
použití vybraných prakticky významných halogenidů

Duben
Nejjednodušší sloučeniny
Oxidy
Halogenidy
Sulfidy
Květen
Proč jsou některé látky kyselé a jiné
zásadité?
Kyseliny
Hydroxidy
Vlastnosti roztoků (pH)
Červen
Jak vznikají soli?
Soli
Opakování učiva

Minimální doporučená úroveň
Žák
CH-9-1-01p Ø rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02p Ø pracuje bezpečně s vybranými běžně
používanými nebezpečnými látkami
Ø rozpozná přeměny skupenství látek

Žák
CH-9-2-01p Ø pozná směsi a chemické látky
CH-9-2-02p Ø rozezná druhy roztoků a jejich využití v
běžném životě
CH-9-2-05p Ø rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich použití

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
§ vlastnosti látek, hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost
§ nebezpečné látky a přípravky
§ hořlaviny. Třídy nebezpečnosti, zacházení s nimi, první
pomoc
§ zásady bezpečné práce
§ mimořádné události
SMĚSI
§ složení roztoků a jejich oddělování (krystalizace,
usazování, filtrace, destilace)
§ vzduch: složení, čistota ovzduší, smog, inverze
§ voda: voda v přírodě, voda pitná, užitková, odpadní

232

Září
Úvod
- bezpečnost
- k čemu nám je chemie
Chemické a fyzikální jevy, látky a
tělesa
Vlastnosti látek
Říjen
Vlastnosti látek
- změny skupenství
Nebezpečné látky, hořlaviny
Označování chemikálií (p- a h-věty)
Listopad
Látky a směsi kolem nás
Směsi stejnorodé (roztok,
nasycenost roztoku)

Žák
CH-9-3-03p Ø uvede nejobvyklejší chemické prvky a
jednoduché chemické sloučeniny a jejich
CH-9-3-03p
značky
Ø rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich
možné vlastnosti
Žák
CH-9-4-01p Ø pojmenuje výchozí látky a produkty
nejjednodušších chemických reakcí
Žák
CH-9-5-01p Ø popíše vlastnosti a použití vybraných
prakticky využitelných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-03p Ø orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem
Ø poskytne první pomoc při zasažení pokožky
kyselinou nebo hydroxidem

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Prosinec
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ
Směsi různorodé (suspenze, pěna,
PRVKY
aerosol, emulze)
§ částicové složení látek-molekula, atomy, atomové jádro Oddělování směsí
§ chemické sloučeniny
§ základní chem. prvky:
Leden
Bez čeho nejde žít – Voda (druhy
- kovy (Fe, Al, Sn, Pb,Zn…)
vody, koloběh vody)
- nekovy (O, H, C, S…)
Všechno vidět nemůžeme - Vzduch
§ orientace v periodické soustavě prvků
(čistota vzduchu, znečištění vzduchu,
ozonová vrstva)

CHEMICKÉ REAKCE
§ nejjednodušší chemické reakce základních prvků

ANORGANICKÉ SLOUČENINY:
§ oxidy-uhličitý, uhelnatý, siřičitý a dusičitý a jejich
vlastnosti, použití, příp. nežádoucí vliv na lidské zdraví
nebo životní prostředí
§ kyseliny-chlorovodíková, sírová a dusičná a jejich
vlastnosti, použití, příp. nežádoucí vliv na lidské zdraví
nebo životní prostředí
§ Kyselost a zásaditost roztoku (pH)
§ První pomoc při zasažení kyselinou nebo
hydroxidem
§ hydroxidy-sodný, draselný a vápenatý a jejich
vlastnosti, použití, příp. nežádoucí vliv na lidské zdraví
nebo životní prostředí
§ soli-chlorid sodný, síran měďnatý, dusičnan stříbrný a
uhličitan sodný a jejich vlastnosti, použití, příp.
nežádoucí vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí

Únor:
Všechno vidět nemůžeme
Atomy (stavba atomu)
Molekuly
Chem. vzorce
Chemické prvky – základ všech látek
Periodická tabulka prvků
Březen
Kovy
Nekovy a polokovy
Duben
Nejjednodušší sloučeniny
Oxidy
Halogenidy, sulfidy - orientačně
Květen
Proč jsou některé látky kyselé a jiné
zásadité?
Kyseliny
Hydroxidy
Vlastnosti roztoků (pH)
Červen
Jak vznikají soli?
Neutralizace
Soli
Opakování učiva
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 12. 2. Chemie : 9. ročník

CH-9-1-01
CH-9-1-02

CH-9-4-03

CH-9-6-01
CH-9-6-02

CH-9-6-03
CH-9-6-06

CH-9-7-01

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák:
Ø určí společné a rozdílné vlastnosti látek
Ø pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a
běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat
nesmí

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
· vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
látek
· zásady bezpečné práce – ve školní pracovně (laboratoři)
i v běžném životě
· nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty,
piktogramy a jejich význam

Žák
Øaplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečnému průběhu

CHEMICKÉ REAKCE
· faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí –
teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza

Žák
Ø rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití.
Ø zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a
uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy
Ø rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
Ø uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů

ORGANICKÉ SLOUČENINY
Ø uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů,
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických
uhlovodíků
Ø paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná
paliva
Ø deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin
Ø přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí
bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů

Žák
Ø zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného
rozvoje na Zemi

CHEMIE A SPOLEČNOST
Ø chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti
se životním prostředím, recyklace surovin, koroze
Ø průmyslová hnojiva
Ø tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno,
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Tematické plány
Září
Opakování učiva
K čemu je nám chemie
Bezpečnost při práci
Říjen
Chemické tajemství ohňů
Chemické reakce - opakování
Výroba železa, oceli
Koroze
Listopad
Odkud člověk bere energii
Paliva – uhlí, ropa, zemní plyn
Benzín a oktanové číslo
Prosinec
Není života bez organických látek
Uhlovodíky, Alkany, Alkeny, Alkyny
Leden
Areny
Většina organických sloučenin jsou
deriváty uhlovodíků
Halogenové deriváty
Není alkohol jako alkohol
Organické kyseliny
Estery
Únor
Dva světy velkých molekul
Zásobárna sluneční energie (fotosyntéza
a vznik glukózy)
Sacharidy
Bílkoviny
Tuky
Vitamíny
Březen
Plasty a syntetická vlákna
Chemie v životě člověka
Chemické výrobky

CH-9-7-02
CH-9-7-03

Ø aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe
Ø orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní
prostředí a zdraví člověka

Ø
Ø
Ø
Ø

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Pesticidy
sádra, keramika
Hnojiva
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití,
likvidace
Duben
Biotechnologie
detergenty, pesticidy a insekticidy
Čím čistíme
hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti
Z čeho stavíme
léčiva a návykové látky
Keramika
Květen
Potraviny
Zásady správné výživy
Léčiva a léky – zdraví a nemoc
Čím si člověk škodí
Červen:
Otravné a návykové
látky
Opakování učiva

Minimální doporučená úroveň
Žák
CH-9-1-01p Ø rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02p Ø pracuje bezpečně s vybranými běžně
používanými nebezpečnými látkami
Ø rozpozná přeměny skupenství látek

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
§ vlastnosti látek, hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická
vodivost
§ nebezpečné látky a přípravky
§ zásady bezpečné práce

Žák
CH-9-6-02p Ø zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
CH-9-6-02p Ø vyjmenuje některé produkty průmyslového
zpracování ropy
CH-9-6-06p Ø uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a
vitaminů v potravě

ORGANICKÉ SLOUČENINY
§ uhlovodíky, nejjednodušší uhlovodíky, zdroje,
vlastnosti a využití, směsi uhlovodíků…
§ paliva, ropa, zemní plyn, uhlí - vlastnosti a zpracování a
využití jako paliv.
§ přírodní látky-zdroje, vlastnosti
§ bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny
§ zásady správné výživy

Žák
CH-9-7-01p Ø uvede příklady využívání prvotních a

CHEMIE A SPOLEČNOST
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Září
Opakování učiva
K čemu je nám chemie
Bezpečnost při práci
Říjen
Chemické tajemství ohňů
chemické reakce - opakování
Výroba železa, oceli
Koroze
Listopad
Odkud člověk bere energii
Exotermické a endotermické reakce
Paliva – uhlí, ropa, zemní plyn
Benzín a oktanové číslo
Prosinec
Není života bez organických látek
Uhlovodíky
Příklady uhlovodíků v praktickém životě
Leden
Většina organických sloučenin jsou deriváty
uhlovodíků
Deriváty uhlovodíků
Není alkohol jako alkohol
Organické kyseliny

druhotných surovin
CH-9-7-03p Ø zhodnotí využívání různých látek v praxi
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví
člověka

§
§
§
§
§
§
§
§
§

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Únor
chemický průmysl v ČR-výrobky, suroviny a jejich
Dva světy velkých molekul
Zásobárna sluneční energie (fotosyntéza a vznik
recyklace
glukózy)
průmyslová hnojiva, jejich použití, výroba, rozdělení a Sacharidy
Bílkoviny
ochrana životního prostředí
Tuky
Vitamíny
pesticidy
stavební pojiva-vápno, cement, sádra, použití a BP při Březen
Plasty a syntetická vlákna
práci s nimi.
Chemie v životě člověka
Chemické výrobky
keramika
Pesticidy
Hnojiva
plastické hmoty-výroba, vlastnosti, druhy, použití a
recyklace plastů
Duben
Biotechnologie
Syntetická vlákna, vlastnosti a použití
Čím čistíme
čeho stavíme
hořlaviny. Třídy nebezpečnosti, zacházení s nimi, první ZKeramika
pomoc
léčiva a návykové látky
Květen
Potraviny
Zásady správné výživy
Léčiva a léky – zdraví a nemoc Čím si člověk škodí
Červen:
Otravné a návykové
látky
Opakování učiva

Použité učebnice
Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy, Beneš a kol., vydala Fortuna, Praha 2006, ISBN 80-7168-879-7
Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy, Beneš a kol., vydala Fortuna, Praha 2006, ISBN 80-7168-880-0
Chemie pro 9. ročník zvláštní školy, Beneš Pavel, Pumpr Václav, vydala Parta, Praha 2000
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5. 13. PŘÍRODOPIS
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se v 6. - 9. ročníku po 2 vyučovacích hodinách . Vyučovací
hodiny jsou doplněny v 6. ročníku o 1 disponibilní hodinu. Výuka se uskutečňuje ve třídách, pro zjišťování informací a upevňování znalostí lze využít
učebnu Informatiky. Hodiny Přírodopisu jsou doplněny o praktické pozorování v přírodě, žáci si upevňují své přírodovědné znalosti v rámci cvičení v
přírodě. Hodiny mohou být doplněny návštěvou ZOO v Brně nebo návštěvou botanické zahrady.
Cílem je získání základních vědomostí o přírodě, přírodních jevech a snaha získané vědomosti aplikovat v běžném životě.
V 6. ročníku poznáváme rozmanitosti botaniky. Zaměřujeme se na konkrétní rostliny a houby, které nás obklopují, snažíme se porozumět jejich
způsobu života, významu na této planetě. Učíme se, jak je chránit v jejich prostředí a využít je ke svému prospěchu.
V 7. ročníku nás zajímá věda zvaná zoologie. Zkoumáme podrobněji stavbu a funkci jejich těla, řadíme je do systému a biosfér. . Poznáme rovněž
jejich příbuzné z jiných kontinentů. Snažíme se porozumět přírodním zákonitostem a souvislostem.
V 8. ročníku v přírodopisu je předmětem našeho zájmu biologie člověka - lidské tělo, jeho stavba a funkce, jakož i vývoj v jednotlivých etapách
života a zákonitosti dědičnosti. Nedělitelnou součástí je zdraví lidského organismu, které chápeme jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.
Poznáváme jednotlivé aspekty, které zdraví ovlivňují – styl života, kvalitu mezilidských vztahů, kvalitu životního prostředí, patogenní organismy (viry a
bakterie) atd. Snažíme se rozvíjet u žáků pozitivní vztah k vlastnímu zdraví i zdraví druhých. Učíme žáky aplikovat předlékařskou první pomoc a obstát při
setkání s návykovými látkami i jinými rizikovými faktory.
V 9. ročníku poznáme neživé části přírody – horniny a nerosty, zákonitosti jejich vzniku a význam pro člověka. Zkoumáme podmínky a okolnosti
vzniku a vývoje života na planetě, a to nejen v historické minulosti, ale i současnosti a budoucnosti – zabýváme se globálními problémy, jejich příčinami a
důsledky. Učíme se pracovat s důležitými a seriozními zdroji přírodovědných informací u nás i ve světě. Závěr ročníku pak patří jednotlivým biosférám
planety a jejich zástupcům z řad organismů. Zajímá nás také ekologie, vliv člověka na přírodu i vliv přírody na člověka.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů může mít předmět Přírodopis vazby na: Zeměpis, Informatiku a Pracovní vyučování, popř. také na Výtvarnou
výchovu a Tělesnou výchovu, Výchovu ke zdraví a Občanskou výchovu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Přírodopis uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
· učitel nabízí žákovi vhodné učební pomůcky (obrazové publikace, učebnice, pracovní listy, modely a další vhodné učební pomůcky, které jsou ve škole k
dispozici)
Ø žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
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· učitel obohacuje slovní zásobu žáka o základní přírodopisné pojmy
Ø žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
· učitel vede žáka k získávání informací z médií i z výukových programů k porovnávání vlastních zkušeností se získanými znalostmi a jejich zpětné
uplatnění v praktickém životě
Kompetence komunikativní
Ø žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
Ø žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
· učitel při výuce uplatňuje formu dialogu, vyžaduje od žáků souvislou odpověď na zadanou otázku, vede žáky, aby vyjadřovali své myšlenky
srozumitelně, souvisle a výstižně

Kompetence pracovní
Ø žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních
činnostech
· učitel vede žáky, aby si uvědomili vlastní odpovědnost při ochraně životního prostředí, význam ochrany vlastního zdraví i ochrany ostatních organismů
Kompetence k řešení problémů
Ø žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel podporuje žáka a nenechá jej při řešení a nepochopení problému odradit nezdarem
Kompetence sociální a personální
Ø žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
· učitel dává příležitost žákovi pracovat společně s ostatními spolužáky (laboratorní práce, pokusy…) a tím jej učit respektování pravidel v kolektivu a
svou prací ovlivňovat kvalitu společné práce
Kompetence občanské
· učitel soustavně vysvětluje a opakuje žákovi využití získaných poznatků pro volbu budoucího povolání (vzdělání) a důležitost získání zaměstnání může
ovlivnit xenofobii a rasismus
Kompetence digitální
Ø žák využívá elektronické zdroje pro své učení,různé aplikace a technologie, které přispívají k učení
Ø žák zvládá ovládat elektronické pomůcky při výuce i samostatné práci
Ø žák je schopen posoudit informace obsažené v digi. materiálech
· učitel žáka vede k posuzování získaných informací, k uvědomění si správného a rozumného používání moderních technologií
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Realizace průřezových témat v předmětu

PŘÍRODOPIS

Předmět
Třída
6.
7.
8.
9.

OSV

VD
VMEGS MuV MeV
O

EV
Vztah člověka k prostředí

· Etnický původ
· Ekosystémy
· Lidské aktivity
· Základní podmínky života

239

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 13. 1. Přírodopis : 6. ročník

P-9-1-01

P-9-1-05

P-9-1-06
P-9-1-07

P-9-3-01

P-9-3-03

P-9-3-04

P-9-2-01

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák:
Ø rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů
Ø vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
Ø uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě
Ø uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
§ vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty, názory na vznik života
§ dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti, přenos dědičných informací, gen, křížení
§ viry a bakterie – výskyt, význam a praktické
využití

Žák
Ø odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
Ø vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
Ø rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce
pomocí klíčů a atlasů

Žák
Ø rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

Tématické plány
Září
- příroda živá x neživá - přírodopisné vědy
- botanika
- složení a struktura živých
soustav
- základní popis rostlinného
těla (jak co nazýváme)
- rozmnožování organismů

Říjen
- základy dědičnosti
BIOLOGIE ROSTLIN
- stavba těla vyšších rostlin
§ anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam
- kořen, stonek
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, - list, květ
list, květ, semeno, plod),
- opylení, oplození
§ fyziologie rostlin - principy fotosyntézy, dýchání,
- semena, plody
růst, rozmnožování
§ systém rostlin – poznávání a zařazování daných
Listopad
zástupců běžných druhů řas, mechorostů,
- funkce rostlinného těla
kapraďorostů (kapradiny, plavuně, přesličky),
- fotosyntéza, dýchání
nahosemenných a krytosemenných rostlin
- růst a vývoj rostlin
(jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a
- rozmnožování rostlin
využití hospodářsky významných rostlin
§ význam rostlin a jejich ochrana – chráněné
Prosinec
rostliny, léčivé rostliny, jedovaté rostliny
- vývoj a systém rostlin
- bakterie
BIOLOGIE HUB
- viry
§ houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam,
- kvasinky a plísně – houby
zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě bez plodnic
houbami
- řasy
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Žák
Ø aplikuje praktické metody poznávání přírody
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§ houby bez plodnic – základní charakteristika, + a - - mechorosty
vliv na člověka a ostatní živé organismy
- kapraďorosty, přesličky a
§ lišejníky –výskyt a význam
plavuně
- nahosemenné rostliny
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
- krytosemenné rostliny
§ praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem),
Leden
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení
- skupiny dvouděložných
herbáře a sbírek
rostlin
- skupiny jednoděložných
rostlin

Minimální doporučená úroveň
P-9-1-01p
P-9-1-07p
-

P-9-3-03p
P-9-3-03p
P-9-3-04p

Žák
Ø orientuje se v přehledu vývoje organismů a
rozliší základní projevy a podmínky života
Ø uvede na příkladech vliv virů a bakterií v
přírodě a na člověka
Ø má základní vědomosti o přírodě a
přírodních dějích
Ø pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i
pro člověka

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
§ vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin,
reakce na podněty, názory na vznik života
§ dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti, přenos dědičných informací, gen, křížení
§ viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití

BIOLOGIE ROSTLIN
§ anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam
Žák
Ø rozlišuje základní rostlinné fyziologické
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek,
procesy a jejich využití
list, květ, semeno, plod),
Ø uvede význam hospodářsky důležitých
§ fyziologie rostlin - principy fotosyntézy, dýchání, růst,
rostlin a způsob jejich pěstování
rozmnožování
Ø rozliší základní systematické skupiny rostlin § systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců
a zná jejich zástupce
běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů
(kapradiny, plavuně, přesličky), nahosemenných a
krytosemenných rostlin (jednoděložných a
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Únor:
- hospodářsky významné
rostliny
- cibulová zelenina
- ovocné rostliny
Březen
- luskoviny
- pícniny
- zeleniny
Duben
- okopaniny
- olejniny
- obilniny
- houby s plodnicemi
Květen
- rostliny cizích zemí
- chráněné rostliny naší přírody
- léčivé rostliny
Červen:
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dvouděložných), jejich vývoj a využití hospodářsky
- jedovaté rostliny
významných rostlin
- rozšíření rostlin na Zemi
§ význam rostlin a jejich ochrana – chráněné rostliny,
- rozšíření rostlin v ČR
léčivé rostliny, jedovaté rostliny
P-9-2-01p

Žák
Ø rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby podle charakteristických znaků

P-9-8-01p

Žák
Ø využívá metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu

BIOLOGIE HUB
§ houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami
§ houby bez plodnic – základní charakteristika, + a - vliv
na člověka a ostatní živé organismy
§ lišejníky - význam
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
§ praktické metody poznávání přírody – pozorování
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a
sbírek

242

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 13. 2. Přírodopis : 7. ročník

Ročníkové výstupy
P-9-1-01

P-9-1-05

P-9-1-06

P-9-4-01

P-9-4-02

P-9-4-03

P-9-4-04

Učivo

Žák:
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Ø rozliší základní projevy a podmínky
§ vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a
života, orientuje se v daném přehledu
jeho význam – výživa, dýchání, růst,
vývoje organismů
rozmnožování, vývin, reakce na podněty,
Ø vysvětlí podstatu pohlavního a
názory na vznik života
nepohlavního rozmnožování a jeho
§ dědičnost a proměnlivost organismů –
význam z hlediska dědičnosti
podstata dědičnosti, přenos dědičných
Ø uvede příklady dědičnosti v praktickém
informací, gen, křížení
životě
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Žák:
Ø porovná základní vnější a vnitřní stavbu § stavba těla, stavba a funkce jednotlivých
částí těla – živočišná buňka, tkáně, orgány,
vybraných živočichů a vysvětlí funkci
orgánové soustavy, organismy jednobuněčné
jednotlivých orgánů
a mnohobuněčné, rozmnožování
Ø rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
§
vývoj,
vývin a systém živočichů – významní
živočichů, určuje vybrané živočichy,
zástupci jednotlivých skupin živočichů –
zařazuje je do hlavních taxonomických
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti,
skupin
měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci
Ø odvodí na základě pozorování základní
(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci,
projevy chování živočichů v přírodě, na
savci)
příkladech objasní jejich způsob života a
§ rozšíření, význam a ochrana živočichů –
přizpůsobení danému prostředí
živočišná společenstva, hospodářsky a
Ø zhodnotí význam živočichů v přírodě i
epidemiologicky významné druhy, péče o
pro člověka; uplatňuje zásady
vybrané domácí živočichy, chov
bezpečného chování ve styku se
domestikovaných živočichů, kriticky
živočichy
ohrožené druhy
§ projevy chování živočichů
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Tematické plány
Září
- živá a neživá příroda
- zoologie
- vývoj a systém živočichů
- stavba těl živočichů
- prvoci, žahavci
- ploštěnci, hlísti
Říjen
- měkkýši – plži, mlži, hlavonožci
- kroužkovci – žížala obecná
Listopad
- členovci
- pavoukovci – křižák obecný
- roztoči
- korýši – rak říční, mořští korýši
Prosinec
- hmyz - vosa obecná a včela
medonosná
- hmyz na polích, loukách a v půdě
- hmyz v zahradách a v sadech
- hmyz v lese
- hmyz ve vodách a kolem vod
- hmyz v domácnosti
Leden
- obratlovci
- ryby – kapr obecný

P-9-8-01

P-9-7-01
P-9-7-02

P-9-7-03
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- ryby našich vod
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
- ryby moří a oceánů
Žák
Ø využívá metody poznávání přírody
§ praktické metody poznávání přírody –
osvojované v přírodopisu
pozorování lupou a mikroskopem (případně
Únor
dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a - obojživelníci – skokan zelený,
atlasy, založení herbáře a sbírek
mloci a čolci
- plazi – ještěři a hadi
- želvy a krokodýli
ZÁKLADY EKOLOGIE
Žák
Ø uvede příklady výskytu organismů
§ organismy a prostředí – vzájemné vztahy
Březen
v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
mezi organismy, mezi organismy a
- ptáci – holub domácí
Ø na příkladu objasní základní princip
prostředím, populace, společenstva, přirozené - ptáci v naší přírodě - dravci a sovy
existence živých a neživých složek
a umělé ekosystémy, potravní řetězce,
- ptáci kolem vod
ekosystému
rovnováha v ekosystému
ptáci na polích a mezích a loukách
Ø vysvětlí podstatu jednoduchých
- ptáci v lesích
potravních řetězců v různých
- ptáci kolem lidských obydlí,
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
v zahradách a ve městech
- ptáci chovaní pro užitek i pro
radost

Minimální doporučená úroveň
P-9-1-01p

-

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Žák
Ø orientuje se v přehledu vývoje organismů § vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a
a rozliší základní projevy a podmínky
jeho význam – výživa, dýchání, růst,
života
rozmnožování, vývin, reakce na podněty,
Ø má základní vědomosti o přírodě a
názory na vznik života
přírodních dějích
§ dědičnost a proměnlivost organismů –
Ø pozná význam rostlin a živočichů v
podstata dědičnosti, přenos dědičných
přírodě i pro člověka
informací, gen, křížení
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Duben
- savci – králík domácí
- skupiny savců – vejcorodí,
vačnatci
- hmyzožravci
- letouni
- hlodavci
- zajíci
Květen
- šelmy – lasicovité šelmy
- kočkovité šelmy
- psovité šelmy
- medvědovité šelmy
- ploutvonožci, kytovci, chobotnatci

P-9-4-01p

P-9-4-02p
P-9-4-03p

P-9-4-04p

P-9-8-01p

P-9-7-01
P-9-7-02p

P-9-7-03p
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BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
- kopytníci – sudokopytníci,
Žák
Ø porovná vnější a vnitřní stavbu
lichokopytníci
§ stavba těla, stavba a funkce jednotlivých
vybraných živočichů a vysvětlí funkci
částí těla – živočišná buňka, tkáně, orgány,
- primáti
jednotlivých orgánů
orgánové soustavy, organismy jednobuněčné -savci chovaní pro užitek i pro
Ø rozliší jednotlivé skupiny živočichů a
a mnohobuněčné, rozmnožování
radost
zná jejich hlavní zástupce
§ vývoj, vývin a systém živočichů – významní
Ø odvodí na základě vlastního pozorování
zástupci jednotlivých skupin živočichů –
Červen
základní projevy chování živočichů v
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti,
- vlivy člověka na živočichy a
přírodě, objasní jejich způsob života a
měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci
ochrana živočichů
přizpůsobení danému prostředí
(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci,
- dorozumívání a chování živočichů
Ø ví o významu živočichů v přírodě i pro
savci)
člověka a uplatňuje zásady bezpečného § rozšíření, význam a ochrana živočichů –
chování ve styku se živočichy
živočišná společenstva, hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o
vybrané domácí živočichy, chov
domestikovaných živočichů, kriticky
ohrožené druhy
§ projevy chování živočichů
Žák
Ø využívá metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
§ praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou a mikroskopem (případně
dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a
atlasy, založení herbáře a sbírek

Žák
Ø uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí a vztahy mezi nimi
Ø objasní základní princip některého
ekosystému
Øvysvětlí podstatu jednoduchých
potravních řetězců v různých
ekosystémech

ZÁKLADY EKOLOGIE
§ organismy a prostředí – vzájemné vztahy
mezi organismy, mezi organismy a
prostředím, populace, společenstva, přirozené
a umělé ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha v ekosystému
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5. 13. 3. Přírodopis : 8. ročník

Ročníkové výstupy
P-9-5-01

P-9-5-02
P-9-5-03
P-9-5-04

P-9-1-05

P-9-1-06

BIOLOGIE ČLOVĚKA
Žák
Ø určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
§ názory na vznik člověka a jeho vývoj
a orgánových soustav lidského těla,
§ fylogeneze a ontogeneze člověka –
vysvětlí jejich vztahy
rozmnožování člověka, hlavní období
Ø orientuje se v základních vývojových
lidského života
stupních fylogeneze člověka
§ anatomie a fyziologie – stavba a funkce
Ø objasní vznik a vývin nového jedince od
jednotlivých částí lidského těla, orgány,
početí až do stáří
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,
Ø rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací,
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
reprodukční a řídící), vývin jedince, vyšší
a léčby, objasní význam zdravého způsobu
nervová činnost
života
§ nemoci, úrazy a prevence – příčiny,
příznaky, praktické zásady a postupy při
léčení běžných nemocí; závažná poranění a
Ø vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
život ohrožující stavy, epidemie
rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
Ø uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
a příklady vlivu prostředí na utváření
organismů

Minimální doporučená úroveň
P-9-5-01p
P-9-5-02p
P-9-5-03p
P-9-5-04p

Učivo

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
§ vznik života – vývoj
§ dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti, přenos dědičných informací, vliv na
vývoj organismů

Tematické plány
Září
Původ a vývoj člověka
Lidská plemena
Stavba lidského těla
Říjen
Opěrná soustava
Listopad
Pohybová soustava
Oběhová soustava – srdce, cévy
Prosinec
Oběhová soustava – KO, krev
Mízní soustava, imunita, očkování
Leden:
Dýchací soustava
Trávicí soustava
Únor
Trávicí soustava
Soustava vylučovací
Březen
Kůže
Nervová soustava
Duben
Smyslové orgány a smysly
Soustava žláz s vnitřním vyměšováním

Žák
Ø popíše stavbu orgánů a orgánových soustav
lidského těla a jejich funkce
Ø charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
Ø popíše vznik a vývin jedince
Ø rozliší příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
a léčby

Květen
Pohlavní soustava, Těhotenství, antikoncepce
Červen
Růst a vývoj člověka - období lidského života
Lidská sexualita a její rizika
Člověk a drogy

246

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 13. 4. Přírodopis : 9. ročník

Ročníkové výstupy
P-9-1-01

P-9-6-02

P-9-6-03

P-9-6-06

P-9-7-01
P-9-7-02
P-9-7-03

P-9-7-4

Žák:
Ø rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů
Žák by měl:
Ø rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek
Ø rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu
hornin i oběhu vody
Ø uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události způsobené výkyvy počasí
a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné
jevy a možné dopady i ochranu před nimi

Žák
Ø uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
Ø na příkladu objasní základní princip existence
živých a neživých složek ekosystému
Ø vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
Ø uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí

Učivo
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
§ vznik života – vývoj, rozmanitost, projevy života,
názory na vznik života
NEŽIVÁ PŘÍRODA
§ Země – vznik a stavba Země
§ vnější a vnitřní děje – příčiny a důsledky
§ nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní
třídění, praktický význam a využití vybraných
zástupců, určování jejich vzorků
§ půdy – složení, vlastnosti a význam půdy
§ vývoj zemské kůry a organismů na Zemi –
geologické změny, vznik života, výskyt typických
organismů a jejich přizpůsobování prostředí
§ podnebí a počasí ve vztahu k životu - význam vody a
teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život,
vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na
živé organismy a na člověka
§ mimořádné události způsobené přírodními vlivy –
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny,
náledí) a ochrana před nimi
ZÁKLADY EKOLOGIE
§ organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému
§ ochrana přírody a životního prostředí – globální
problémy a jejich řešení, chráněná území
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Tématické plány
Září:
- úvod do přírodopisu, přírodopisné vědy
- vznik života na Zemi
- názory na vznik a vývoj života
- rozmanitost živých organismů
Říjen
Geologické vědy
- Země ve vesmíru
- Sluneční soustava
- vznik a stavba planety Země
Listopad
- vnitřní geologické děje – sopky,
zemětřesení, tsunami, vznik pohoří a hornin
- vnější geologické děje – zvětrávání,
geologická činnost gravitace, geolog
činnost vody
Prosinec
- vnější geologická činnost - ledovců,
větru, krasové jevy, podzemní voda
- nerosty (minerály) – vlastnosti, třídění,
základní skupiny minerálů
Leden
- nerosty – dokončení
- horniny – vyvřelé, usazené a přeměněné
- horninový cyklus
Únor
Vznik a vývoj organismů na Zemi
- prahory, starohory, prvohory
- druhohory
- třetihory
Březen
- čtvrtohory
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Půdy
Podnebí a počasí

Minimální doporučená úroveň
P-9-1-01p

P-9-6-02p
P-9-6-03p
P-9-6-06p

P-9-7-01
P-9-7-02p
P-9-7-03p
P-9-7-04p
P-9-7-04p

Žák
Ø orientuje se v přehledu vývoje organismů a
rozliší základní projevy a podmínky života
Ø má základní vědomosti o přírodě a přírodních
dějích
Ø pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro
člověka
Žák
Ø pozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny
Ø rozliší důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů
Ø na příkladech uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

Žák
Ø uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
Ø objasní základní princip některého ekosystému
Ø vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech
Ø popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a
objasní jejich důsledky
Ø pozná kladný a záporný vliv člověka na životní
prostředí

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
§ vznik života – vývoj, rozmanitost, projevy života,
názory na vznik života

NEŽIVÁ PŘÍRODA
§ Země – vznik a stavba Země
§ vnější a vnitřní děje – příčiny a důsledky
§ nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, praktický
význam a využití vybraných zástupců, určování jejich
vzorků
§ půdy – složení, vlastnosti a význam půdy
§ vývoj zemské kůry a organismů na Zemi –
geologické změny, vznik života, výskyt typických
organismů a jejich přizpůsobování prostředí
§ podnebí a počasí ve vztahu k životu - význam vody
a teploty prostředí pro život, ochrana a využití
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev
ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a
klimatických změn na živé organismy a na člověka
§ mimořádné události způsobené přírodními vlivy –
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny,
náledí) a ochrana před nimi
ZÁKLADY EKOLOGIE
§ organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím, populace,
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému
§ ochrana přírody a životního prostředí – globální
problémy a jejich řešení, chráněná území

248

Duben
Základy ekologie
- organismy a prostředí
- vliv neživé přírody na organismy
- vliv živé přírody na organismy
- - tropický deštný prales
- savana
Květen:
- pouště, polopouště
- středozemní tvrdolisté lesy
- stepi
- opadavé listnaté lesy
- tajga
- tundra
- polární pustina
Červen
Lidé a prostředí
- krajina
- vliv lidí na prostředí
- vliv prostředí na lidské zdraví
- globální ekologické problémy
- ochrana přírody a životního prostředí
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5. 14. ZEMĚPIS
Vzdělávací obsah předmětu navazuje na vyučovací předměty vlastivěda a přírodověda na 1. stupni.
Zeměpis má přírodovědný a společenskovědní charakter. Svým činnostním charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem
přírodních procesů. Žáci si uvědomují užitečnost získaných přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vyučuje se v 6. – 9. ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.
Žáci se v šestém ročníku zabývají základními otázkami vzniku a utváření vesmíru a tím, jak kosmické vlivy působí na naši planetu Zemi. Postupně
poznávají, jak vlastně vesmír vypadá a čím je tvořen. Seznámí se s postavením a pohyby Země ve vesmíru, jejím tvarem a velikostí. Naučí se, jak se
orientovat na Zemi a jak při tom správně používat glóbus a mapy.
Žáci sedmého ročníku se nejprve seznámí s informacemi o lidech, kteří na Zemi žijí, a o jejich činnosti. Poté poznají krásy dvou kontinentů Ameriky
a Afriky, seznámí se s obyvateli těchto kontinentů a prozkoumají hlavní státy s jejich základními rysy a tradicemi. Potom se žáci seznámí s dalšími
kontinenty, navštíví Asii, Austrálii a Antarktidu.
Žáci osmého ročníku se budou učit o Evropě a o její přírodě, hospodářství a obyvatelstvu. Dále se seznámí s naší nádhernou vlastí – Českou
republikou. Poznají její přírodní krásy, pestré obyvatelstvo, bohatou kulturu i jednotlivé kraje.
V devátém ročníku si žáci zopakují a prohloubí své znalosti z oblasti hospodářské činnosti člověka, politické geografie nebo globálních problémů
lidstva. Pokusí se zjistit, jaký je svět kolem nás.
Podle charakteru učiva jsou zařazovány pozorování v terénu, vycházky, exkurse a jiné akce, které obsahují poznatky celé vzdělávací oblasti člověk a
příroda.
Cílem je dovést žáka k ucelené představě o světě opřenou o smyslové vnímání. Získat zeměpisné znalosti o ČR, Evropě, kontinentech a vesmíru. Naučit
se pracovat s mapou a umět porovnávat a zobecňovat nové poznatky a vlastní zkušenosti a využít je v praktickém životě. Podílet se svým chováním na
ochraně životního prostředí. Osvojit si dovednosti předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Získat zájem o dění
v místě a zemi, kde žije.
Zeměpis na 2.stupni navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Procvičuje se práce s mapou, zvyšuje se náročnost úkolů. Zařazují se vycházky,
cvičení v přírodě, kde mají žáci příležitost pracovat s informacemi a vyzkoušet si je v praxi.
Mezipředmětové vztahy
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby na Přírodopis, Matematiku, Občanskou výchovu a Pracovní vyučování.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Zeměpis uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
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·
·

žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
učitel nabízí žákům dostatek příležitostí aktivně pracovat s mapami a obrazovým materiálem

·
·

žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
učitel umožňuje žákům poznávat základní symboly a značky související s kartografií a topografií

·
·

žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
učitel dostatečně zařazuje hodiny zaměřené na určení pojmů a k vytváření pojmů

·
·

žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
stálou kontrolou pochopení učiva učitel umožňuje žákům aktivně zpracovat informace v logických celcích, což jim usnadní zapamatování

·
·

žák poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
učitel začleňuje diferencované činnosti odpovídající individuální výkonnosti žáka

Kompetence sociální a personální
· žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
· učitel umožňuje žákům pracovat samostatně nebo v malých skupinách, aby měli možnost provádět činnost v kooperaci s druhými
·
·

žák posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí
učitel zařazuje příležitosti, kdy je nutné vzájemně se dohodnout a pomoci si

Kompetence občanské
· žák chápe nebezpečí rasismu a xenofobie
· učitel důsledně dbá na komunikaci bez ponižování druhých
Kompetence pracovní
· žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího povolání
· učitel poskytuje žákům dost možností k procvičení látky, zautomatizování dovedností nebo prohloubení získaných znalostí k vytvoření představy o
možnostech budoucího uplatnění
Kompetence digitální
Ø žák si osvojuje dovednosti hledat geografická data pro tvorbu map i pro získávání informací
Ø žák umí využívat webovou mapu jako vhodný prostředek pro sdílení dat a informací
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Ø žák se učí posoudit bezpečnostní rizika, která souvisejí s využíváním digitálních technologií při určování polohy
Ø žák řeší technické problémy při používání digitálních technologií v zeměpise – GPS
Ø žák posoudí potřebu a možnost využití digitálních technologií při orientaci v terénu

Realizace průřezových témat v předmětu

ZEMĚPIS

Předmět
Třída

OSV

6.

· Morální rozvoj
· Osobnostní
rozvoj
· Sociální rozvoj

7.

VDO

VMEGS

MuV

MeV

· Multikulturalita
· Formy participace občanů v politickém životě
· Občanská společnost a stát
· Občanská společnost a škola
· Principy demokracie jako forma vlády a způsobu
rozhodování

Lidské vztahy

8.

· Evropa a svět nás
zajímá
· Jsme Evropané

9.

Objevujeme Evropu a
svět
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EV
Vztah člověka k prostředí

Kritické čtení a vnímání autora med.
sdělení

· Etnický původ
· Principy sociálního smíru a
solidarity
· Ekosystémy
· Základní podmínky
života

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 14. 1. Zeměpis : 6. ročník

Ročníkové výstupy
Z-9-2-02

Z-9-2-03

Z-9-2-04

Z-9-1-01

Z-9-1-02

Žák
Ø prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země,
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a
organismů
Ø rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává,
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
Ø porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou
společnost

Ø organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a
zdroje dat z dostupných kartografických produktů a
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů
Ø používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii

Učivo
Přírodní obraz Země
§ Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby
Země, střídání dne a noci, střídání ročních období,
světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová
hranice, smluvený čas
§ krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
§ systém přírodní sféry na planetární úrovni –
geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
výškové stupně
§ systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní
oblasti

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie
§ komunikační geografický a kartografický jazyk –
vybrané obecně používané geografické, topografické a
kartografické pojmy; základní topografické útvary:
důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné
útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska –
uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk
mapy: symboly, smluvené značky, vysvětlivky;
statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky;
základní informační geografická média a zdroje dat
§ geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko
glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky,
zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v
zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a map, orientace
plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická
cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými
produkty v tištěné i elektronické podobě
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
§ cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky
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Tematické plány
Září
VESMÍR
· Vesmír a jeho vývoj
· Hvězdy a souhvězdí
· Sluneční soustava
Říjen
· Měsíc – kosmický soused Země
· Měsíc působí na Zemi
Listopad
PLANETA ZEMĚ
· Glóbus – zmenšený model Země
· Orientace na Zemi
· Země v pohybu
· Oběh Země kolem Slunce
Prosinec
· Čas na Zemi
· Proč posunujeme čas na hodinkách?
Leden
MAPY
· Mapování zemského povrchu
· Jsou všechny mapy stejné?
· Jak se mapy tvoří
Únor
ÚVOD
· Krajina a krajinná sféra
LITOSFÉRA
· Zemské těleso
· Litosféra v pohybu
· Utváření zemského povrchu
· Dotváření zemského povrchu
· Tvary zemského povrchu
Březen
ATMOSFÉRA
· Atmosféra chrání Zemi

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Z-9-7-01

Ø ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

Z-9-7-02

Ø aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
Ø uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v
krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady
bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech

Z-9-7-03

a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad
vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché
panoramatické náčrtky krajiny, situační plány,
schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení
přírodních jevů a ukazatelů
§ ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní
pohromy; opatření proti nim, chování a jednání při
nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích

Z-9-2-04p

Z-9-2-04p

Z-9-1-02p

Žák:
Ø objasní důsledky pohybů Země
Ø uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů
v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou
společnost
Ø uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření
zemského povrchu

Ø rozumí základní geografické, topografické a kartografické
terminologii

Duben
HYDROSFÉRA
· Je vody dostatek?
· Pohyb na Zemi
PEDOSFÉRA
· Půdní obal Země
· Půdní druhy a půdní typy
Květen
BIOSFÉRA
· Život na Zemi
· Přírodní krajiny
· Život v oceánech

Minimální doporučená úroveň
Z-9-2-02p

· Počasí – energií nabitá atmosféra
· Jak vzniká vítr
· Podnebí Země

Přírodní obraz Země
§ Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a
pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních
období, světový čas, časová pásma, pásmový čas,
datová hranice, smluvený čas
§ krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
§ systém přírodní sféry na planetární úrovni –
geografické pásy, geografická (šířková) pásma,
výškové stupně
§ systém přírodní sféry na regionální úrovni –
přírodní oblasti
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a
topografie
§ komunikační geografický a kartografický jazyk
– vybrané obecně používané geografické,
topografické a kartografické pojmy; základní
topografické útvary: důležité body, výrazné
liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich
kombinace: sítě, povrchy, ohniska – uzly; hlavní
kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy:
symboly, smluvené značky, vysvětlivky;
statistická data a jejich grafické vyjádření,
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Červen
· Souhrnné opakování

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
tabulky; základní informační geografická média a
zdroje dat
§ geografická kartografie a topografie – glóbus,
měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a
rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování
zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a
obsah plánů a map, orientace plánů a map
vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení
a aplikace s dostupnými kartografickými produkty
v tištěné i elektronické podobě
Z-9-7-01p

Ø ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

Z-9-7-03p

Ø uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
§ cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze – orientační body, jevy,
pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních
a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a
azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v
terénu; jednoduché panoramatické náčrtky
krajiny, situační plány, schematické náčrtky
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a
ukazatelů
§ ochrana člověka při ohrožení zdraví a života –
živelní pohromy; opatření proti nim, chování a
jednání při nebezpečí živelních pohrom v
modelových situacích

Použité učebnice:
Zeměpis – 1. díl Vstupte na planetu Zemi: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Zeměpis – 2. díl Přírodní obraz Země: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.

254

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 14. 2. Zeměpis : 7. ročník

Ročníkové výstupy
Z-9-3-02

Z-9-3-03

Z-9-3-04

Žák
Ø lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny
Ø porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států
Ø zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Učivo
Regiony světa
§ světadíly, oceány, makroregiony světa –

určující a porovnávací kritéria; jejich
přiměřená charakteristika z hlediska
přírodních a socioekonomických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní
oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní
oblasti)
§ modelové regiony světa – vybrané modelové
přírodní, společenské, politické, hospodářské
a environmentální problémy, možnosti jejich
řešení

Minimální doporučená úroveň
Žák:
Z-9-3-02p

Ø vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány

Z-9-3-03p

Ø rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových
regionů
Ø charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry vybraných
světadílů, oceánů a vybraných států

Z-9-3-03p

Regiony světa
§ světadíly, oceány, makroregiony světa –

určující a porovnávací kritéria; jejich
přiměřená charakteristika z hlediska
přírodních a socioekonomických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní
oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní
oblasti)
§ modelové regiony světa – vybrané modelové
přírodní, společenské, politické, hospodářské
a environmentální problémy, možnosti jejich
řešení

Tematické plány
Září
· Opakování 6. ročníku
ÚVOD – ČLOVĚK NA ZEMI
· Obyvatelstvo a sídla
· Národ, jazyk
· Náboženství, stát, sídla
Říjen
· Hospodářská činnost člověka
· Zemědělství
· Rybolov a lesní hospodářství
· Nerostné suroviny a průmysl
· Služby
· Doprava a spoje
Listopad
· Kontinenty a světadíly
AMERIKA
· Přírodní podmínky
· Obyvatelstvo
· Hospodářství
Prosinec
· Severní Amerika
· Střední Amerika
· Jižní Amerika
Leden
AFRIKA
· Přírodní podmínky
· Obyvatelstvo
· Hospodářství
· Regiony Afriky

Únor
ASIE
· Přírodní podmínky
· Obyvatelstvo
· Hospodářství
· Oblasti Asie
· Jihozápadní Asie
· Kavkaz
Březen
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·
·
·
·
·

Jižní Asie
Jihovýchodní Asie
Východní Asie
Centrální Asie
Severní Asie – Sibiř

Duben
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
· Austrálie
· Přírodní podmínky
· Obyvatelstvo
· Hospodářství
· Oceánie
Květen
· Polární oblasti
· Světový oceán
Červen

·

Použité učebnice:
Zeměpis – 1. díl Amerika, Afrika: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Zeměpis – 2. díl Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Zeměpis – Svět: PARTA, 2008.
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Závěrečné opakování

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 14. 3. Zeměpis : 8. ročník

Z-9-3-02

Z-9-3-03

Z-9-3-04

Z-9-6-01
Z-9-6-02
Z-9-6-03

Z-9-6-04

Z-9-6-05

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák
Ø lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny
Ø porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států
Ø zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Regiony světa
§ světadíly, oceány, makroregiony světa – určující
a porovnávací kritéria; jejich přiměřená
charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti,
sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské
oblasti, kulturní oblasti)
§ modelové regiony světa – vybrané modelové
přírodní, společenské, politické, hospodářské a
environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Ø vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště
nebo školy
Ø hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a
kulturní poměry místního regionu
Ø hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní
poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál
České republiky v evropském a světovém kontextu
Ø lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit
Ø uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve
světových mezinárodních a nadnárodních institucích,
organizacích a integracích států

Česká republika
§ místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro
vymezení místního regionu, vztahy k okolním
regionům, základní přírodní a socioekonomické
charakteristiky s důrazem na specifika regionu
důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry)
§ Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha,
členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo:
základní geografické, demografické a hospodářské
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová
struktura hospodářství; transformační
společenské, politické a hospodářské procesy a
jejich územní projevy a dopady; hospodářské a
politické postavení České republiky v Evropě a ve
světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a
obchodu
§ regiony České republiky – územní jednotky státní
správy a samosprávy, krajské členění, kraj
místního regionu, přeshraniční spolupráce se
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Tematické plány
Září
· Opakování 7. ročníku
EVROPA
· Přírodní podmínky
· Obyvatelstvo
· Hospodářství
· Evropa se sjednocuje
Říjen
OBLASTI A STÁTY EVROPY
· Východní Evropa
· Severní Evropa
Listopad
· Jižní Evropa
· Jihovýchodní Evropa
Prosinec
· Západní Evropa
· Střední Evropa
Leden
· Evropa – opakování učiva
Únor
ČESKÁ REPUBLIKA
· Česká republika – naše vlast
· Poloha ČR v Evropě – vývoj státního
území
· Přírodní podmínky
· Obyvatelstvo
· Sídla
Březen
HOSPODÁŘSTVÍ
· Vývoj hospodářství
· Zemědělství
· Průmysl
· Služby, doprava a spoje
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Ø ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

sousedními státy v euroregionech

Z-9-7-01
Z-9-7-02
Z-9-7-03

Ø aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
Ø uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu
v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady
bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
§ cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze – orientační body, jevy,
pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních
a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a
azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v
terénu; jednoduché panoramatické náčrtky
krajiny, situační plány, schematické náčrtky
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a
ukazatelů
§ ochrana člověka při ohrožení zdraví a života –
živelní pohromy; opatření proti nim, chování a
jednání při nebezpečí živelních pohrom v
modelových situacích

Minimální doporučená úroveň
Z-9-3-02p
Z-9-3-03p
Z-9-3-03p

Z-9-6-01p
Z-9-6-02p
Z-9-6-03p

Žák:
Ø vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
Ø rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových
regionů
Ø charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry vybraných
světadílů, oceánů a vybraných států

Regiony světa
§ světadíly, oceány, makroregiony světa – určující
a porovnávací kritéria; jejich přiměřená
charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti,
sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské
oblasti, kulturní oblasti)
§ modelové regiony světa – vybrané modelové
přírodní, společenské, politické, hospodářské a
environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Ø vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti
(regionu) podle bydliště nebo školy
Ø charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry
místního regionu
Ø určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její
sousední státy

Česká republika
§ místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro
vymezení místního regionu, vztahy k okolním
regionům, základní přírodní a socioekonomické
charakteristiky s důrazem na specifika regionu
důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry)
§ Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha,
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Duben
KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY
· Hlavní město Praha
· Středočeský kraj
· Jihočeský kraj
· Plzenský kraj
· Karlovarský kraj
Květen
· Ústecký kraj
· Liberecký kraj
· Královéhradecký kraj
· Pardubický kraj
· Kraj Vysočina
· Jihomoravský kraj
Červen
· Olomoucký kraj
· Moravskoslezský kraj
· Zlínský kraj
· Souhrnné opakování
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Z-9-6-03p
Z-9-6-03p
Z-9-6-04p

Ø rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho
členitost
Ø uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
Ø vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a
charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti
a kulturní zajímavosti

Z-9-7-01

Ø ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu

Z-9-7-03p

Ø uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě

členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo:
základní geografické, demografické a hospodářské
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová
struktura hospodářství; transformační
společenské, politické a hospodářské procesy a
jejich územní projevy a dopady; hospodářské a
politické postavení České republiky v Evropě a ve
světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a
obchodu
§ regiony České republiky – územní jednotky státní
správy a samosprávy, krajské členění, kraj
místního regionu, přes hraniční spolupráce se
sousedními státy v euroregionech
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
§ cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografické exkurze – orientační body, jevy,
pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních
a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a
azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v
terénu; jednoduché panoramatické náčrtky
krajiny, situační plány, schematické náčrtky
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a
ukazatelů
§ ochrana člověka při ohrožení zdraví a života –
živelní pohromy; opatření proti nim, chování a
jednání při nebezpečí živelních pohrom v
modelových situacích

Použité učebnice:
Zeměpis – 1. díl Evropa: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Zeměpis – 2. díl Česká republika: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014.
Zeměpis – Evropa: PARTA, 2007.
Zeměpis – Česká republika: PARTA, 2006.
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5. 14. 4. Zeměpis : 9 ročník

Ročníkové výstupy
Z-9-4-01
Z-9-4-02

Z-9-4-03

Z-9-4-04
Z-9-4-05
Z-9-4-06

Z-9-5-01

Z-9-5-02

Z-9-5-03

Žák
Ø posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci
světové populace
Ø posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského
sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky
sídel
Ø zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové
surovinové a energetické zdroje
Ø porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských aktivit
Ø porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na
základě podobných a odlišných znaků
Ø lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní
aktuální geopolitické změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech

Ø porovnává různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech
specifické znaky a funkce krajin
Ø uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů (biomů)
Ø uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Učivo

Tematické plány

Společenské a hospodářské prostředí
§ obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a
kvalitativní geografické, demografické,
hospodářské a kulturní charakteristiky
§ globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy – aktuální společenské,
sídelní, politické a hospodářské poměry
současného světa, sídelní systémy, urbanizace,
suburbanizace
§ světové hospodářství – sektorová a odvětvová
struktura, územní dělba práce, ukazatele
hospodářského rozvoje a životní úrovně
§ regionální společenské, politické a hospodářské
útvary – porovnávací kritéria: národní a
mnohonárodnostní státy, části států, správní
oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a
periferní hospodářské oblasti světa; politická,
bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace)
států; geopolitické procesy, hlavní světová
konfliktní ohniska

Září
Politický zeměpis
· státy a jejich uskupení
· kolonizace světa
Říjen
· politické a vojenské
organizace
Listopad
Obyvatelstvo světa
· rozmístění, věková pyramida a
migrace
· kulturní rozmanitost
Prosinec
· sídla
Leden
Světové hospodářství
· propojenost hospodářství a
globalizace
· zemědělství
Únor
· průmysl
· doprava
Březen
· služby a cestovní ruch
Duben
Globální změny a životní
prostředí
· globální změny klimatu a
ozónová vrstva
Květen
· přírodní katastrofy

Životní prostředí
§ krajina – přírodní a společenské prostředí, typy
krajin
§ vztah přírody a společnosti – udržitelný život a
rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a
životního prostředí, chráněná území přírody,
globální ekologické a environmentální problémy
lidstva
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Minimální doporučená úroveň
Z-9-4-02p
-

Z- 9-5-01p

Z-9-5-02p
Z-9-5-03

Žák:
Ø uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a
rozmístěním lidských sídel
Ø vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a
rekreace

Ø umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské
části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech
specifické znaky a funkce krajin
Ø uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek
Ø uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
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· rozmanitost živé přírody
Červen
Práce s mapou
Společenské a hospodářské prostředí
· využití zeměpisu v praxi
§ obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní
geografické, demografické, hospodářské a kulturní
charakteristiky
§ globalizační společenské, politické a hospodářské
procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a
hospodářské poměry současného světa, sídelní
systémy, urbanizace, suburbanizace
§ světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura,
územní dělba práce, ukazatele hospodářského rozvoje a
životní úrovně
§ regionální společenské, politické a hospodářské
útvary – porovnávací kritéria: národní a
mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti,
kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní
hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a
hospodářská seskupení (integrace) států; geopolitické
procesy, hlavní světová konfliktní ohniska
Životní prostředí
§ krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin
§ vztah přírody a společnosti – trvale udržitelný život a
rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické
a environmentální problémy lidstva

Použité učebnice:
Zeměpis – Lidé a hospodářství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015.
Praktický zeměpis: PARTA, 2009.
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5. 15. HUDEBNÍ VÝCHOVA
Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebního umění a hudby. K jejímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace prostřednictvím
vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka a vedou především k rozvoji
jeho hudebnosti, hudebních schopností, které se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi/ sluchové, rytmické, pěvecké, intonační,
instrumentální, hudebně – pohybové, hudebně- tvořivé a poslechové /. Hudební činnosti dále umožňují žákovi uplatnit jeho individuální pěvecký potenciál
při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti a jeho pohybové dovednosti i podle jeho zájmu a zaměření.
Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Umožňuje žákům poznávání světa estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa žáci rozvíjí specifické cítění, tvořivost a vnímání.
V tvořivých činnostech rozvíjí nonverbální vyjadřování a dorozumívání.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět je realizován v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v každém ročníku na 1. a 2. stupni. Výuka probíhá v učebně formou
individuální a skupinové práce. Naplňuje přirozenou potřebu žáků projevit se.
Cílem hudební výchovy je:
· rozvíjení hudebnosti žáků a jejich pohybové kultury
· poznávání a chápání hudebního bohatství národní a romské kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
· vytvoření kladného vztahu k hudbě a naučení se pozorného a soustředěného naslouchání hudbě
· rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
· kultivované vystupování a získávání sebedůvěry
Vzdělávací oblast předmětu hudební výchova je na II. stupni zaměřena na čtyři tématické okruhy:
- vokální
- instrumentální
- hudebně pohybový
- poslechový
Tyto okruhy jsou zpracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito předměty: výtvarnou výchovou, českým jazykem a tělesnou
výchovou
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence komunikativní
žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce, rozvíjet jejich nadání a talent
Kompetence sociální a personální
žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou činnost a tvořivost žáků
Kompetence pracovní
žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
Kompetence digitální
žák vyhledává a zpracuje hudební materiály jako zdroj potřebný k realizaci hudebních aktivit
žák dokáže zaznamenat pomocí digi. technologie hudební aktivity, ať už pro potřeby percepce a recepce hudby či prezentace školy či jeho osoby
žák spravuje hudební materiály nejen pro účely vzdělávání, ale také pro své osobní potřeby
žák respektuje platné znění autorských zákonů a práv
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Realizace průřezových témat v předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Předmět
Třída
1.
2.

OSV

VMEGS

MuV

MeV

Osobnostní
rozvoj

3.

Sociální rozvoj

4.

Morální rozvoj

5.

VDO

EV
Ekosystémy

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

Tvorba med. sdělení

Základní podmínky života

Interpretace vztahu med. sdělení a
reality

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

· Občanská společnost a stát
· Občanská společnost a
škola

6.
7.
8.

· Evropa a svět nás
zajímá
· Jsme Evropané

9.

Objevujeme Evropu a svět

· Etnický původ
· Principy sociálního smíru a
solidarity
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· Tvorba med. sdělení
· Stavba med. sdělení
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5. 15. 1. Hudební výchova : 1. ročník

Ročníkové výstupy
HV-3-1-01

Žák
Ø zpívá v jednohlase

HV-3-1-02

Ø

HV-3-1-03

Ø

HV-3-1-04

Ø

HV-3-1-05

Ø

HV-3-4-06

Ø

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
· pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rytmizuje a melodizuje jednoduché
rozšiřování hlasového rozsahu
texty
· hudební rytmus
· intonace, vokální improvizace –diatonické postupy
využívá jednoduché hudební nástroje
v durových a mollových tóninách (V.,III., a I.
k doprovodné hře
reaguje pohybem na znějící hudbu,
Stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
apod.), hudební hry (ozvě na, otázka – odpověď
dynamiku, směr melodie
apod.)
rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
· záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
rozpozná výrazné tempové a dynamické
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
změny v proudu znějící hudby
linky), nota jako grafický znak pro tón
rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální

Minimální doporučená úroveň
HV-3-1-01p
HV-3-1-02p

Učivo

Žák
Ø zpívá jednoduché písně v rozsahu
kvinty
Ø hospodárně dýchá a zřetelně
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
· hra na hudební nástroj –reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých
nástrojů z Orffova instrumentáře
· rytmizace, melodizace, hudební improvizace –
hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď)
· záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČÍNNOSTI
· taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
· pohybové vyjádření hudby a reakce na změny
v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
265

Tematické plány
Září
1.setkání - ZLATOVLÁSKA
Zlatá brána
Zvuky, tóny
Ranní pozdrav
Poslech: F.Skroup – Kde domov můj
2.setkání – JAK SE HONZA UČIL
LATINSKY
Jedna dvě, Honza jde
Střídání zvuku, metronom
Poslech: B.Smetana – pochod studentských
legií
Říjen
3.setkání – ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Halí, belí
Tiché a hlasité zvuky (tóny)
Poslech:G. Bizet – Arlésanka
4.setkání – HRNEČKU, VAŘ
To je zlaté posvícení
Rychlé a pomalé tempo
Poslech: A. Dvořák – Symfonie č.8 G dur
Listopad
5.setkání – JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU
DĚLALI K SVÁTKU DORT
Kočka leze dolů – stoupající a klesající
melodie
Zvuky přírody
Had leze z díry
6.setkání – O BUDULÍNKOVI
Sedí liška pod dubem
Zvukové rozdíly
Správný postoj u zpěvu, správné dýchání

HV-3-1-04p
HV-3-1-05p
-

zpěvu
Ø reaguje pohybem na tempové a
rytmické změny
Ø rozliší sílu zvuku,
Ø pozorně vnímá jednoduché skladby

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Poslech: U.Naissoo, I. Lember – lesní
· orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
telegram
reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
· kvality tónů – délka, síla, barva, výška
· hudební výrazové prostředky a hudební prvky
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb
melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
harmonické změny v hudebním proudu
· hudba vokální a instrumentální , vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
· hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová,
ukolébavka apod.
· hudební formy – malá písňová forma, rondo,
variace

Prosinec
7.setkání – VRÁNA A LIŠKA
Za tou naší stodoličkou
Výroba hudebních nástrojů z přírodnin
V zahradě na hrušce – nota čtvrťová a
osminová, rytmus
Poslech – G. P.Teleman- Sonáta D dur pro
trubku
8.setkání – VÁNOCE
Kráčí Miluláš
Na nebesích nad Betlémem
Já malý přicházím
Poslech: J.J.Ryba – Rajskou radost pociťuje
Leden
9. setkání – O KAŠPÁRKOVI
Ovčáci, čtveráci
Poslech – M.Ravel – Údolí zvonů
Zvuky, nota čtvrťová, osminová, čtvrťová
pomlka
10. setkání – O PERNÍKOVÉ
CHAKOUPCE
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
Síla zvuku, hlasitost, zvuky hudebních
nástrojů
Poslech – CH. W. Gluck – Suita z baletu
Don Juan
Únor
11. setkání – O 12 MĚSÍČKÁCH
Zvířátka v zimě
Hudební otázka a odpověď
Zima, zima tu je
Chumelí se chumelí
Hra na tělo – tleskání, pleskání
Poslech – J. Brahms – Uherský tanec č. 5
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12.setkání – PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Hrách a kroupy
Dechová cvičení
Na horách sejou hrách
Pohybový doprovod písně
Poslech – A. Dvořák – valčík D dur
Březen
13.setkání – JAK SE KONTRABAS
ZAMILOVAL
Měla babka čtyři jabka
Reprodukce rytmu
Vysoké a hluboké tóny
Poslech:V. Neuman – U nás v kapele
14.setkání –SEDM HAVRANŮ
Kdyý jsem já sloužil
Krátké a dlouhé tóny
Jednoduché hudební nástroje
Poslech: N. Coste – Koncertantní etuda
Adur
Duben
15.setkání – JAK JE MÁLEM POPADL
DRAK
Barva tónu
Vodník
Pěvecké dovednosti – práce úst
16.setkání – ČERVENÁ KARKULKA
Síla, délka, výška, barva tónu
Poslech:L. Boccherini - menuet

Květen
17.setkání – O ŽABCE PRINCEZNĚ
Kolo, kolo mlýnský
Poslech – I.Hurník – Pohádka o princezně
žabce
Hádej, hádej, co to je?
18.setkání – O KOBLÍŽKOVI
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Pekla vdolky z bílé mouky
Jak se kreslí noty
Zvuky a tóny, tóny tiché a hlasité, tóny
vysoké a hluboké
Poslech – A. Vivaldi – Léto
Červen
19.setkání – ČERT A KÁČA
Utíkej, Káčo, utíkej
Orffův instrumentář
Poslech – C. Orff – carmina Burana
Káča našla ptáče
20.setkání – O POPELCE
Včelka
Poslech – N. A. Rimskij-Korsakov – Let
čmeláka
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 15. 2. Hudební výchova : 2. ročník

Ročníkové výstupy
HV-3-1-01

Žák
Ø zpívá v jednohlase

HV-3-1-02

Ø rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty

HV-3-1-03

Ø využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
Ø reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
Ø rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu
znějící hudby
Ø rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

HV-3-1-04

HV-3-1-05

HV-3-4-06

Minimální doporučená úroveň

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
· pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
· hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 a 3/4
· intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvě
na, otázka – odpověď apod.)
· záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
jednoduché písně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
· hra na hudební nástroj –reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých
nástrojů z Orffova instrumentáře
· rytmizace, melodizace, hudební improvizace –
tvorba předeher, meziher a doher s využitím
tónového materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu,
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka –
odpověď), jednodílná písňová forma (a-b)
· záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČÍNNOSTI
· taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý, taneční hry se zpěvem,
jednoduché lidové tance
· pohybové vyjádření hudby a reakce na změny
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Tematické plány
Záři
1.setkání – POČASÍ
Stoupající a klesající melodie
Kočka leze dírou
Pohybový doprovod písně
Hra na bubínek
Poslech – L.van Beethoven – Symfonie č. 6
Pastorální
Takt 2/4
2. setkání – VLNKY A VLNY
Tempo
Poslech – v. Novák – bouře
Co to zvoní, co to cinká
Hra na zvonečky
Říjen
3.setkání – OVOCE
Zhudebňování textu, komponování
Poslech – B. Smetana – předehra k opeře
Prodaná nevěsta
Rytmická hra
Dechová cvičení
Pod našim okýnkem
Piano, mezzoforte
4.setkání – OTÁZKA A ODPOVĚĎ
Hra na otázku a odpověď
Co je to,
Poslech – J.D. Zelenka – Laetatus sum
Hlava, ramena
Listopad
5. setkání – PŘÁNÍ
Muzikant
Naznačení hry na nástroj pohybem
Kontrabas, trubka, housle
Virtuos
Poslech – N. Paganini – capriccio pro sólové
housle

HV-3-1-01p
HV-3-1-02p

HV-3-1-04p
HV-3-1-05p
-

Žák
Ø zpívá jednoduché písně v rozsahu
kvinty
Ø hospodárně dýchá a zřetelně
vyslovuje při rytmizaci říkadel i
při zpěvu
Ø reaguje pohybem na tempové a
rytmické změny
Ø rozliší sílu zvuku,
Ø pozorně vnímá jednoduché
skladby

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
6.setkání – ZVÍŘÁTKA
v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
Hudební hádanky
improvizace s využitím tanečních kroků
Poslech – C.S.Saens –Karneval zvířat
· orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
Masožravá kytka
reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách
Hra na zvířátka
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
· kvality tónů – délka, síla, barva, výška
· vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
· hudební výrazové prostředky a hudební prvky
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb
melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
harmonické změny v hudebním proudu
· hudba vokální a instrumentální , vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
· hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová,
ukolébavka apod.
· hudební formy – malá písňová forma
· interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to
hudba a proč je taková)

Na tý louce zelený
Pohybový doprovod písně
Prosinec
7.setkání – NA STAVBĚ
Dobrý den
Poslech – F. Schubert – Pstruh
Mravenci
Rytmický doprovod písně
8.setkání – VÁNOCE
Poslech – J.J.Ryba – Česká mše vánoční
KOLEDY:
Slyšte, slyšte
Dej Bůh štěstí
Rychle bratři
Pásli ovce
Teče voda, vodička
Leden
9.setkání – ZRCADLO
Poslech – M. Ravel – Zrcadla
Hra na zrcadlo
Maličká su
Rytmus písně
Pohybový doprovod písně
Poslech – E. Suchoň – Maličká som
Tóny – c, d, e
Rybička maličká
10.setkání – ŘEMESLA
Já jsem kováříček
Poslech – G.F. Handel
Hudební hádanka
Šibal pekař
Forte
Hra na němý film, rytmická cvičení
Poslech – R. Wagner – Mistři pěvci norimberští
Únor
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11.setkání – V KUCHYNI
Zajímavé zvuky, kuchyňská muzika
Hudební hádanka
Kdysi jeden muž
Balet
Poslech – B. Martinů – kuchyňská revue
12. setkání – NA STAVBĚ
\Kalamajka mik, mik, mik
Poslech – F. M. Bartholdy – Svatební pochod
Instrumentální doprovod písně, pohybový
doprovod písně
Hra na ozvěnu
Komáří svatba
Březen
13.setkání – SNY
Ukolébavka
Poslech – B. Flies – Princi můj maličký spi
Dobrú noc
Repetice
Hra na spánek
Černé oči jděte spát
14.setkání – MUZIKANTI
Rytmus
Ti zlosenští muzikanti
Jazykolamy
Pohybový doprovod písně, hudební hádanka
Šel tudy instrumentální doprovod
Duben
15. setkání – ZVĚDAVOST – ZVÍDAVOST
Malování hudby
Poslech – W.A.Mozart – malá noční hudba
Nota – čtvrťová, osminová, půlová
Pomlka – čtvr´tová, osminová
Hta na květiny
Hrátky s říkadly – zhudebňování
16. setkání – JÁ-TY-MY
Sólista
Spolupráce hudebníků
Poslech – J. Haydn – Koncert
Ty a já
Pohybový doprovod písně
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Já mám koně
Květen
17.setkání – LÉTÁNÍ
Hra létá, nelétá
Poslech – M. Ravel – balet Daphnist et Chloe
Vyletěl holoubek
Takt ¾
Pějme píseň do kola
18. setkání – V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ
Pět minut v Africe
Trombon, dusítko
Poslech – V. Trojan – Žabák z filmu Císařův
slavík
Přiřazování písní k notovému záznamu
Poslech – Abraxas - ZOO
Červen
19.setkání – V PŘÍRODĚ
Žežuličko, kde jsi byla
Poslech – A. Dvořák – V přírodě
Dokončení a dozpívání melodie
Pohybové vyjádření hudby - tanec
Tancovali vrabci v trávě
Hra – Hledači
20. setkání – V LESE A U POTOKA
\Já do lesa nepojedu
Instrumentální doprovod písně
Holka modrooká
Poslech – Abraxas – země se točí pořád do kola
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5. 15. 3. Hudební výchova : 3. ročník

Ročníkové výstupy
HV-3-1-01

Žák
Ø zpívá v jednohlase

HV-3-1-02

Ø rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty

HV-3-1-03

Ø využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
Ø reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
Ø rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící
hudby
Ø rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

HV-3-1-04

HV-3-1-05

HV-3-4-06

Minimální doporučená úroveň
HV-3-1-01p

Žák
Ø zpívá jednoduché písně v rozsahu

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

· pěvecký a mluvní projev –

·
·
·

·

pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost,
nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv),
hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového
rozsahu
hudební rytmus – realizace
písní ve 2/4 a 3/4 taktu
dvojhlas a vícehlas –
prodleva, kánon, lidový
dvojhlas apod.
intonace, vokální
improvizace – hudební
hry (ozvě na, otázka –
odpověď apod.)
záznam vokální hudby –
zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého
grafického vyjádření
(např. linky), nota jako
grafický znak pro tón,
zápis rytmu jednoduché
písně, notový zápis jako
opora při realizaci písně

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
· hra na hudební nástroj –reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
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Tematické plány
Září
1.setkání – STAROSTI S MUZIKOU
Nota g,f
Houslový klíč
Pohybový doprovod
Notám diví se náš klouček
Notová osnova
Noza celá, půlová,čtvrťová osminová
Poslech – I. Hurník - Kolovrátek
2. setkání – HLEDÁME ODPOVĚĎ
Ach synku, synku
Rytmický doprovod písně
Sluchové rozeznávání hudebních nástrojů, hra na
otázku a odpověď
Poslech – A. Webern – 6 orchestrárních kusů
Říjen
3. setkání – NA HORÁCH
Hra na ozvěnu
o melodickou, rytmickou
Hrátky s říkadlem
Slunce za hory
Poslech – V. Novák – V Tatrách
Pohybový doprovod písně
4.setkání – DŘINA A ZÁBAVA
Klavírní etuda
Melodie stoupavá a klesavá
Stupnice
Hospodářství
Rytmický doprovod
Poslech – J.S.Bach – Chorální předehra
Vyletěla holubička
Listopad
5.setkání – PTAČÍ KONCERT
Čtvrťová pomlka, půlová pomlka
Poslech – L. Mozart – Dětská symfonie
Ptáci – hra na papouškování

HV-3-1-02p

HV-3-1-04p
HV-3-1-05p
-

kvinty
Ø hospodárně dýchá a zřetelně
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při
zpěvu
Ø reaguje pohybem na tempové a
rytmické změny
Ø rozliší sílu zvuku,
Ø pozorně vnímá jednoduché skladby
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Poslech – ptačí koncert
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře,
Jazykolamy
zobcových fléten, keyboardů apod.
Louka široká
· rytmizace, melodizace, hudební improvizace – 6. setkání – VALAŠI
tvorba předeher, meziher a doher s využitím
Dú valaši, dú, kánon
Instrumentální doprovod
tónového materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, Dvoudobý takt
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka Když jsem jel do Prahy
Poslech – J.S.Bach – Mše h moll
– odpověď), jednodílná písňová forma (a-b)
7. setkání – U PANA DOKTORA
· záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
Hra na hudební doktory
Podvečerní písnička
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních Crescendo, decrescendo
Ppslech – zpěv L. Armstronga
programů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČÍNNOSTI
· taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
· pohybové vyjádření hudby a reakce na změny
v proudu znějící hudby
· orientace v prostoru – utváření pohybové
paměti, reprodukce pohybů při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
· kvality tónů – délka, síla, barva, výška
· vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
· hudební výrazové prostředky a hudební prvky
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
harmonické změny v hudebním proudu
· hudba vokální a instrumentální , vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
· hudební styly a žánry – hudba taneční,
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Prosinec
8. setkání – VÝLETNÍCI
Poslech – ukázka indické hudby
Beskyde, Beskyde
Hůlky, bubínek – instrumentální doprovod
9.setkání – VÁNOČNÍ HUDBA
Poslech – G. Zrunek – Vánoční mše
Vánoční koledy
Rytmický doprovod, melodický doprovod –
zvonkohra
Solmizační slabiky
Zhudebnění básničky
Poslech – A. Vivaldi - Zima
Leden
10.setkání – ZMRZLÁ VODA
Poslech – W.A.Mozart – Kouzelná flétna
Rytmický doprovod, melodický doprovod –
zvonkohra
Solmizační slabiky
Zhudebnění básničky
Poslech – A. Vivaldi - Zima
11.setkání – BYDLIŠTĚ
Poslech – A. Dvořák – Můj domov
Šneček
Přízvučná a nepřízvučná doba
Hra na otázku a odpověď
Pentatonika
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Poslech – ukázka čínské hudby
pochodová, ukolébavka apod.
· interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to 12. setkání – HRAČKY
Takhle hop, hop, hop
hudba a proč je taková)
Indián
· hudební formy – malá písňová forma
Kramářská
Poslech – J. Stivín – Sangvinici
Zobcové flétny
Výška tónů – housle, trubka, hoboj
Poznáte správnou písničku
Únor
13. setkání – KŘÍŽEM, KRÁŽEM
Poslech – B. Smetana – Z českých luhů a hájů
Až já pojedu přes ten les – kánon
Instrumentální a pohybový doprovod
Třídobý takt
Hrátky s říkadlem
14. setkání – PŘÁTELÉ A KAMARÁDI
Poslech – F. Chopin – Polonéza
Kamarádi – rytmický doprovod
Voláme sluníčko – instrumentální dvojhlas
Dřevěný blok, prstové činelky, triangl
Březen
15.setkání – VLAK
Poslech – A. Honegger – Pacific 231
Hra na vlak
Ententýna, mandolína
Osminová pomlka
Kozel
16. setkání – DIRIGENT
Schéma dvoudobého taktu
Takt, melodie, tempo
Na tý louce zelený
Když jsem byl malučký
Poslech – L. van Beethoven – Symfonie č. 5
osudová
Duben
17.setkání – VDAVKY
Poslech – B. Smetana – Prodaná nevěsta – opera
Byla jedna Káča – instrumentální doprovod
Dívča, dívča – doplňování not do dvoudobého
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taktu
18. setkání – tanec
Poslech – A. Dvořák – Slovanský tanec č. 15
Lašská šotyška – pohybový doprovod písně
Polka – český tanec, rytmus polky
Poslech – S. prokofjev – popelka, Hodinová
scéna
Modrají se pomněnečky
Květen
19.setkání - KOŘENÍ
Hudebně vyjadřovací prostředky
Běží liška k táboru
Poslech – L. Janáček –
Příhody lišky Bystroušky
Árie, duet
20. setkání – OČI
Oči, černé oči
Ej padá, padá rosička
Zhudebnění hádanky
Strunné klávesové nástroje – klavír
Čeští hudební skladatelé
křížovka
Červen
21.setkání – KAPELA
Hudební profesionál, hudební amatér
Dechové nástroje
Poštorenská kapela – vyhledávání půlových not,
bubínkový text
Hra na řetěz
Poslech – J. Suk – V nový život
22.setkání – S ÚSMĚVEM NA PRÁZDNINY
Vesnická romance
Vesele a s chutí
Hra na ozvěnu

Učebnice – Hudební výchova pro 3. Ročník základní školy – SPN 2011

276

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 15. 4. Hudební výchova : 4. ročník

Ročníkové výstupy
HV-5-1-01

Žák
Ø Zpívá v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

HV-5-1-02

Ø Realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not

HV-5-1-03

Ø Využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní

HV-5-1-04

Ø Rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby
Ø Vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace
Ø Rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových
prostředků

HV-5-1-05

HV-5-1-06

HV-5-1-07

Ø Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace

Učivo

Tematické plány

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
· pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
· hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 a 3/4 a 4/4
taktu
· dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový
dvojhlas apod.
· intonace, vokální improvizace – hudební hry
(ozvě na, otázka – odpověď apod.)
· záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
jednoduché písně, notový zápis jako opora při
realizaci písně

Září
1.setkání – DOPIS
Písňová forma
Znám já jeden krásný zámek
Nota a,h
Instrumentální doprovod písně
Výška tónů – tóny jednočárkované,
dvoučárkované
Poslech – A. Dvořák – Symfonie č.9 Z nového
světa
Rytmus, melodie
2.setkání – TAJEMSTVÍ
Poslech –Tanec bizonů – ukázka indiánské
hudby
Oh Raja – čtyřdobý takt
Hdyž jsem šel vod Domažlic
Poslech – Vodní bubny – ukázka africké hudby

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
· hra na hudební nástroj –reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.
· rytmizace, melodizace, hudební improvizace –
hudební doprovod (akcentace těžké doby
v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva),
hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď),
jednodílná písňová forma (a-b)
· záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů

Říjen
3.setkání – U VODY
Poslech – B. Smetana – Vltava
S. Reich – sextet
My pluli dál a dál
Piano, forte
Košiláček
4.setkání – KONCERT
Cvrček houslista
Zhudebnění básničky
Ach není tu, není
Ukončená a neukončená melodie
Poslech – P.I. Čajkovskij – Koncert pro klavír a
orchestr b moll
Išla Maria – pohybový doprovod písně, rytmické
ostinato
Listopad
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Minimální doporučená úroveň
HV-5-1-01p
HV-5-1-02p
HV-5-1-07p
HV-5-1-03p
HV-5-1-06p
-

Žák
Ø zpívá písně v přiměřeném rozsahu
k individuálním schopnostem
Ø propojí vlastní pohyb s hudbou
Ø doprovodí spolužáky na rytmické hudební
nástroje
Ø odliší tóny podle výšky, síly a barvy
Ø pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb
Ø správně hospodaří s dechem při interpretaci
písní - frázování

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČÍNNOSTI
· taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
· pohybové vyjádření hudby a reakce na změny
v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
· orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
· kvality tónů – délka, síla, barva, výška
· vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
· hudební výrazové prostředky a hudební prvky
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
harmonické změny v hudebním proudu
· hudba vokální a instrumentální , vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
· hudební styly a žánry – hudba taneční,
pochodová, ukolébavka apod.
· hudební formy – variace, malá písňová forma,
rondo
· interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to
hudba a proč je taková)
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5. setkání METRONOM
Poslech – L. van Beethoven – Symfonie č.8
Kánon
Jsou mlynáři – polka
Posuvky – fis, cis
Jede Kudrna
Metronom
6.setkání – PAMĚŤ
Poslech – J.S.Bach – Sinfonia
Ó, řebíčku zahranický – pohybový doprovod
písně
Hra na řetěz
Voděnka studená
Zkouška paměti
Prosinec
7. setkání – SPÁNEK
Ukolébavka pro ptáčka
Půlová pomlka
Violoncello rytmická hra – Milostpán a
milostslečna
Poslech – P. Dydovič – Bláznova ukolébavka
8. setkání – VÁNOCE
Pastorely
Poslech – J.J.Ryba – Milí synáčkové
Vánoční koledy
Leden
9.setkání – PODOBNOSTI
variace
Poslech – J. Brahms – variace na Haydnovo
téma
W.A.Mozart – variace na francouzskou lidovou
píseň
Tři slípky – kánon
Valčík – třídobý tanec
Třídobý takt
Valčík se představuje
10.setkání – RODINA
Nástrojové skupiny
Poslech – J. Mysliveček – oktet pro 2 hoboje
Dechové nástroje – žesťové, dřevěné
Chovejte mě, má matičko

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Komorní hudba
Únor
11.setkání – NA NÁVŠTĚVĚ
Už ty pilky dořezaly
Melodie písně
Mezzoforte
Poslech – L. Janáček – Pilky z Lašských tanců
Toemba – kánon
Mollová tónina, durová tónina
12.setkání – SVĚTOVÉ STRANY
Grónská písnička
Melodie ukončená a neukončená
Hudební partitura
Poslech – D. Šostakovič – symfonie č.10
Stará archa – spirituál
Březen
13.setkání – BARVY
Poslech – K.penderecki – jakubovo probuzení
Červená, modrá fiala
V tom píseckým černým lese – dvojhlas
Teče voda z javora
14.setkání – SMÍCH
A HUDBA
Poslech – J. Hayden – Symfonie č. 94 S úderem
kotlů
Vdávalo se motovidloi – rytmus písně
Míša – pohybový doprovod
Poslech – J.Haydn – Symfonie č.45 Na
odchodnou
Duben
15.setkání – NA VOJNĚ
Poslech – L. Janáček – Symfonietta
Boleslav, Boleslav
Ten chlumecký zámek – pohybový doprovod
písně
Hudební hádanky
16.setkání – MUZIKANTI
Poslech – v. Novák – u muziky ze Slovácké
suity
Muzikanti, co děláte – pantomimické ztvárnění
hudebních nástrojů
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Hra na tělo
Labada – pohybový doprovod písně
Květen
17.setkání – ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME
Lidová píseň
Hory, doly, černý les
Zhudebnění básničky
Mám ráda kytky – anglická lidová píseň –
instrumentální doprovod
18.setkání – NÁMLUVY
A já su synek z Polánky – lidový dvojhlas
Poslech – V. Bíla – u vody – cikánské melodie
Kdo si tu po rán u zpívá
Rytmické cvičení
Červen
19. setkání – ABRAKA DABRAKA
Poslech – A. Dvořák – Árie ježibaby z opery
Rusalka
Tvoření pentatonické písně
Poslech – M. Ravel – dítě a kouzla, foxtrot
Ten jako ten ať zpívá – americká lidová píseň
20. setkání – CESTOVATELÉ
Jede, jede poštovský panáček
Já do lesa nepojedu
Poslech – Bicycle Race
tisíc mil
Tři čuníci - repetice
Opakování – křížem, krážem muzikantskými
znalostmi

Učebnice – Hudební výchova pro 4. ročník základní školy – SPN 2012
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 15. 5. Hudební výchova : 5. ročník

HV-5-1-01

HV-5-1-02

HV-5-1-03

HV-5-1-04
HV-5-1-05

HV-5-1-06

HV-5-1-07

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák
Ø Zpívá jednohlase či dvojhlase v durových
i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
Ø Realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
Ø Využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
Ø Rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby
Ø Vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace
Ø Rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových
prostředků
Ø Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
· pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
· hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 a 3/4 a 4/4
taktu
· dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový
dvojhlas apod.
· intonace, vokální improvizace –diatonické
postupy v durových a mollových tóninách (V.,III., a
I. Stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně
apod.), hudební hry (ozvě na, otázka – odpověď
apod.)
· záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
jednoduché písně, notový zápis jako opora při
realizaci písně

Minimální doporučená úroveň
HV-5-1-01p
HV-5-1-02p

Žák
Ø zpívá písně v přiměřeném rozsahu
k individuálním schopnostem
Ø propojí vlastní pohyb s hudbou

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
· hra na hudební nástroj –reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.
· rytmizace, melodizace, hudební improvizace –
tvorba předeher, meziher a doher s využitím
tónového materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu,
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka –
odpověď), jednodílná písňová forma (a-b)
· záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních
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Tematické plány
Září
1.setkání – VZPOMÍNKY
Rodné údolí
Pomocné linky
Jednočárkovaná, dvoučárkovaná, malá
oktáva
Poslech – P.I.Čajkovskij – Suita č.4
Mozartiana – variace
Obměny rytmu a melodie
Poslech – W.A.Mozart – Don Giovany –
árie
Bejvávalo – instrumentální doprovod písně
2. setkání – MOSTY
Poslech – A. Vivaldy – Concerto in D
Avignonský most – pohybový doprovod
Instrumentální doprovod
Na tom Bošileckým mostku – znaménko
repetice
Rytmus, metrum
Hra na řetěz
Říjen
3. setkání – NA MORAVĚ
Lidová muzika, primáš
Poslech – A vy páni muzikanti
AG Flek – Husličky
Tónina C dur, a moll
Tónika, dominanta
Akord
Tráva neroste
Malá písňová forma
4. setkání – HLAVOLAMY
Turek
Legato

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
HV-5-1-07p
HV-5-1-03p
HV-5-1-06p
-

programů
Ø doprovodí spolužáky na rytmické hudební
nástroje
Ø odliší tóny podle výšky, síly a barvy
Ø pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb
Ø správně hospodaří s dechem při interpretaci
písní - frázování

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČÍNNOSTI
· taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
· pohybové vyjádření hudby a reakce na změny
v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
· orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
· kvality tónů – délka, síla, barva, výška
· vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
· hudební výrazové prostředky a hudební prvky
s výrazným sémantickým nábojem – rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
harmonické změny v hudebním proudu
· hudba vokální a instrumentální , vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
· hudební styly a žánry – hudba taneční,
pochodová, ukolébavka apod.
· hudební formy – malá písňová forma, rondo,
variace
· interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to
hudba a proč je taková)

Do tance
Hra na skladatele
Poslech – J.S. Bach – Toccata a fuga d moll
Johann Sebastian Bach
Listopad
5. setkání – ZKLAMÁNÍ
U panského dvora
Tempo písniček – italsko – český slovníček
Poslech – V. Trojan – u panského dvora –
smyčcový kvartet
6. setkání – TANCE
Poslech – A. Copland – Rodeo
Kdyby byl Bavorov – polka, polkový
rytmus
Instrumentální a rytmický doprovod písně
Poslech – J. Lenon, P. Mc \Cartney – And I
Love Her
Předehra, dohra
Prosinec
7.setkání – RONDO
Rondo
Poslech – F. J. Gossec – Koncertantní
symfonie pro dvě harfy, Rondo
Harfa – strunný nástroj drnkací
Žádnyj neví, co jsou Domažlice
Krabičkové rondo
8. setkání – VÁNOCE
Poslech – B. Britten – Chvála koled
Spirituál kvintet – Bim,bam
J. J. Ryba – Libou písničku
Jakub Jan Šimon Ryba
Vánoční koledy
Leden
9. setkání – SNĚNÍ
Poslech – G. Torrelli – Sonáta pro trubku,
smyčce a basso continuo
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U muziky
Rytmizace říkadla
Cestu znám jen já
10. setkání – SÓLISTA
Poslech – G. Gershwin – Koncert F dur pro
klavír a orchestr
Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku
Pomlka celá, nota celá
Hrátky s rytmem
Únor
11. setkání – ODVAHA
Poslech – L. van Beethoven – Egmont
Tři tamboři
Akord E, H
Hrátky s paličkami, ostinátní doprovod
Tónika, dominanta
Zpěv z listu
Carl Orff, Orffův instrumentář
12. setkání – NA PLESE
Poslech – W. A. Mozart – Don Giovany,
menuet
Čtyři koně jdou – menuet, minet
Hudební forma – třídílná
Pohybový doprovod písně
Wolfgang Amadeus Mozart
Březen
13.setkání – DOMOV
Kde domov můj – F. ˇkroup, J.K.Tyl
Fidlovačka
Na rozloučení - instrumentální doprovod
písně
Pátrání po skladbách a skladatelích
14. setkání – NÁPAD
Strč prst skrz krk
Stupnice G dur, fis
Tónika, dominanta
Poslech – M. P. Musorgskij – tanec kuřátek
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Pantomimické hádanky
Zpívání podle not
Duben
15. setkání – NÁLADA
Poslech – B. Smetana – proč bychom se
netěšili
Staccato
Dvoudobý takt
Hra – náladáři
Bedřich Smetana
Masopust
16.setkání – V CIZINĚ
Poslech – G. Bizet – Carmen
Bicí hudební nástroje
Nota šestnáctinová
Týnom, tánom
A moll
Jepo i tai tai je
Taktování – čtyřdobý takt
Hledejte souvislosti
Květen
17.setkání – VESMÍR
Hvězdičky dobrou noc
Poslech – Vangelis – Pulstar
Jedeme za sluncem
18. setkání – HUDEBNÍ ŽERTOVÁNÍ
Mateník, furiant
Sedlák, sedlák, sedlák – střídání taktu
dvoučtvr´tového a tříčtvrtečního
Pohybový doprovod písně
Poslech – A Dvořák – Furiant z České suity
Antonín Dvořák
Červen
19. setkání – U ŘEKY
Poslech – G. F. Handel – Vodní hudba
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Osmisměrka
Symfonický orchestr
Sedm žlutých kamínků
Jak přejít přes řeku – hra
Zvuky okolí řeky
Enyky, benyky – hra s otázkami
20. setkání – LOUČENÍ
Končí ten čas
Poslech – J. Ježek – bugatti step
Tak jsem tady

Učebnice – Hudební výchova pro 5. ročník základní školy – SPN 2013
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ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 15. 6. Hudební výchova : 6. – 9. ročník

HV -9-1-01

HV-9-1-02

HV-9-1-03

HV-9-1-05

HV-9-1-06

HV-9-1-07

HV-9-1-08

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák
Ø Využívá své individuální
hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních
aktivitách
Ø Uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při zpěvu
i při mluvním projevu
v běžném životě, zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase
Ø Reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
vytváří jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace
Ø Rozpozná některé z tanců
různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků
k poslouchané hudbě
Ø Orientuje se v proudu znějící
hudby, přistupuje
k hudebnímu dílu jako logicky
utvářenému celku
Ø Zařadí na základě
individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období
Ø Vyhledává souvislosti mezi

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
§ pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv,
deklamace, techniky vokálního projevu ( scat, falzet apod.), jejich individuální využití při
zpěvu i při společných vokálně instrumentálních aktivitách
§ intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
§ hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
§ orientace v notovém záznamu vokální skladby – notový zápis jako opora při realizaci
písně či složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby
§ rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů a melodií,
zachycování rytmu, popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu
§ reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání
možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební
činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
§ hra na hudební nástroj – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní), hra a
tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače, nástrojová
improvizace (jednoduché hudební formy)
§ záznam hudby – noty, notační programy (např. Capella, Finale, sibelius) a další způsoby
záznamu hudby
§ vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního
nástroje
§ tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
§ pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
§ pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla – pantomima,
improvizace
§ pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické, harmonické

286

Tem. plány

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
hudbou a jinými druhy umění

§ orientace v prostoru – rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci
či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
§ orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba,
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam
pro pochopení hudebního díla
§ hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace,
epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost)
§ hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti,
kulturním tradicím a zvykům
§ interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla, vytváření vlastních
soudů a preferencí

Minimální doporučená úroveň
HV-9-1-01p
HV-9-1-02p
HV-9-1-03p

Žák
Ø doprovází písně pomocí
ostináta
Ø interpretuje vybrané lidové a
umělé písně

-

Ø pozorně vnímá znějící hudbu
skladeb většího rozsahu

-

Ø rozpozná vybrané hudební
nástroje symfonického
orchestru

-

Ø uvede některá jména
hudebních skladatelů a název
některého z jejich děl

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
§ pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv,
deklamace, techniky vokálního projevu ( scat, falzet apod.), jejich individuální využití při
zpěvu i při společných vokálně instrumentálních aktivitách
§ intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
§ hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby, využívání
rytmických zákonitostí při vokálním projevu
§ orientace v notovém záznamu vokální skladby – notový zápis jako opora při realizaci
písně či složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby
§ rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů a melodií ,
zachycování rytmu, popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí grafického
(notového) záznamu
§ reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání
možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební
činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
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§ hra na hudební nástroj – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní), hra a
tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače, nástrojová
improvizace (jednoduché hudební formy)
§ záznam hudby – noty, notační programy (např. Capella, Finale, sibelius) a další způsoby
záznamu hudby
§ vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního
nástroje
§ tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
§ pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
§ pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla – pantomima,
improvizace
§ pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické, harmonické
§ orientace v prostoru – rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci
či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
§ orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba,
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam
pro pochopení hudebního díla
§ hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace,
epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost)
§ hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti,
kulturním tradicím a zvykům
§ interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla, vytváření vlastních
soudů a preferencí
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6. ročník
Září

7. ročník

Úvod
- seznámení s učivem
- opakování písní z předchozích
ročníků
píseń – Náměšť

Úvod aneb milí sedmáci

Úvod aneb zase ta škola

Písně
Stánky
Pojďte, děti, nakreslíme dům

Písně
To jsem já

Zpíváme v lidovém dvojhlasu
- interval
- velká a malá tercie
- sexta

Putování za lidovou písní (a
nejen naší)
- ukolébavka
- verbuňk
- milostná píseň
- pracovní píseň

písně
Jaké je to kořeníčko
Tráva neroste
Kdyby byl Bavorov
Poslech
A Dvořák – Moravské
dvojzpěvy

Písně
Po valašsky od země
Ej, vy páni muzikanti
Skoč tam natrhej
Když jsem já šel tou Putimskou
branou
Poslech
Nepi, jano vodu
V Hodoníně za vojáčka

Říjen

8. ročník

Jak funguje hudba
- melodie, rytmus, tempo
- harmonie, dynamika
- hudební barva
- kontrast a gradace
písně
Teče voda teče
Kočka na okně

Putování za lidovou písní
- americká lidová píseň
- židovská lidová píseň
- romská lidová píseň
- koledy
- zlidovělé písně . Fanoš
Mikulecký
- etnografové, etnika

Co je to artificiální a
nonartificiální hudba
- vážná hudba
- módní hudba
Písně
Jít vandrem
Kde ty kytky jsou
Jen vítr to ví

Úvod aneb proč máme ve škole
hudební výchovu
- hra – televizní aréna
Letem hudebními dějinami
- počátky hudebních dějin
v Čechách
Poslech
Hospodine, pomiluj ny
Svatý Václave
Drevo sa listem odieva
Ktož sú boží bojovníci

Poslech
L. van Beethoven – Symfonie č.
5 c moll op.67 Osudová
F. M. Bartholdy – Sen noci
svatojánské, Svatrbní pochod
G. Gershwin - Summertime

Letem hudebními dějinami
- původ hudby
- pravěk
- starověk
Poslech
Seikilova píseň
USA jako kolébka jazzu a
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9. ročník

Česká populární
(nonartificiální) hudba
- hudba vážná a populární
- lidové písně
- operety
- dechovky
- dělnické písně
- kabarety
- budovatelské písně

Holka modrooká
Poslech
F. M. Bartholdy – Koncert pro
housle a orchestr e moll, 2. Věta
I. Stravinskij – Svěcení jara
M.P.Musorgskij – Obrázky
z výstavy
B.Smetana – Má vlast

Když se sejdou housle s basou
- hudební nástroje v lidové hudbě
písně
Žádnyj neví, co jsou Domažlice
Muzikanti, co děláte
Voděnka studená
Poslech
V. Novák – Slovácká suita – U
muziky

Listopad

Křížek, bé či odrážka není
žádná překážka
- posuvky
- základní tóny, odvozené tóny
- předznamenání, odrážka
písně
Ukolébavka
Naše husa
Zpěvácké intermezzo: Barvy
Písně
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- folk
Písně
moderní populární hudby
Ej od Buchlova
- černošské písně
- rock
Michael, row the boat ashore
- spirituál
Avignonský most
- blues
Písně
Chtíc, aby spal
- ragtime
Po starých zámeckých schodech
Vínečko bílé
- klasický jazz
Krajina posedlá tmou
Jablíčko
Škoda lásky
Písně
Stará archa
Poslech
Poslech
J.K.Krumpholz – Koncert pro
Blues na cestu poslední
K. Vacek - Cikánka
harfu a orchestr B dur op.7
Zuzana
V. Bílá – paš a paňory
Když svatí pochodují
Rytmus, metrum, tempo
Mackie Messer
- těžké a lehké doby
- pravidelné a nepravidelné
O lidském hlase
- pravidla hlasové hygieny
rytmy
Poslech
Ukázka africké lidové hudby
Černošské blues
Písně
Poslech
Sbohem lásko
Klasický jazz
Stravinskij – Svěcení jara Kdyby tady byla taková panenka S. Joplin – Maple Leaf Rag
Posvátný tanec
L. Janáček – Po zarostlé
chodníčku
Poslech
B. Smetana – prodaná nevěsta –
kecal a Jeník, Mařenka a Háta
Harmonická moll aneb Bez
legrace
- harmonická mollová stupnice
Písně
Já husárek malý
Sluníčko za hory zachází
Polyfonie neboli vícehlas
- kánon
- fuga
- J. S. Bach
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Stupnice, tónina, modální
stupnice
- církevní stupnice
- kánon
Písně
Chrabrý rytíř
Poslech
Andělíku rozkochaný
Letem hudebními dějinami

Letem hudebními dějinami
- hudební renesance v Čechách
- kancionál
Poslech
K. Harant z Polžic – Missa
quinis vocibus
J. C. Vodňanský – Rorando coeli
Jazz a swing v české hudbě
- E. F.Burian
- R. A. dvorský

Oranžový expres
Červená růžičko, rozvíjej se
Černé oči jděte spát
Zlaté střevíčky
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- Středověk - gotika
- Osvobozené divadlo
- chorál
- G. Brom
Písně
Do tance
- jokulátoři
- K. Vlach
- trubadúři, truvéři
Poslech
Ukázka jednohlasu a vícehlasu
- minnesangři
Písně
G. da Palestrina – Missa papae
- šanson
David a Goliáš
Marceli
Ezop a Brabenec
J. S. Bach – Umění fugy
Písně
Byl vlahý máj
Poslech
J. Ježek – Klobouk ve křoví
¨
Poslech
Gregoriánský chorál
Organum
G. de Machaut – Chanson
Truvérská píseň

Prosinec

Hrajeme a zpíváme ve dvou,
třech, čtyřech
- sólo
- duo – dueto, trio- trieto, kvartet
– kvarteto, kvinteto, sexteto,
septeto, okteto, noneto

To je koncert
- hudební skladba
- sólový nástroj
- concerto grosso
- dvojkoncert, trojkoncert
- A. Vivaldi

písně
Ukolébavka pro dcerku
Běži voda, běži

Písně
Pásli ovce Valaši
Chtíc, aby spal
Den přeslavný
Dobrý král Václav

Poslech
A. Dvořák – Tercetto
B.Smetana – Z mého života
Zpěvácké intermezzo: Vánoce
Písně
Vánoce, Vánoce přicházejí

Poslech
J. S. Bach –Braniborský koncert
č.2
A.Vivaldi – Čtvero ročních dob
W. A. Mozart – Koncert pro
fagot a orchestr B dur, 1. věta
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USA jako kolébka jazzu a
moderní populární hudby
- 30. – 40. léta
- swing
- big band
-Ella Fitzgeraldová
- G. Miller
- F. Sinatra
- B. Goodman
- D. ellington
Poslech
Chaattanooga Choo Choo
G. Miller – In the Mood
Letem hudebními dějinami
- renezance
- chrámová hudba
- kánon

Letem hudebními dějinami
- české hudební baroko
Poslech
V. Michna z Otradovic – Chtíc,
aby spal
P. J. Vejvanovský – Intrada
Trampská píseń
- tramping
- folk
- country and western
Písně
Rosa na kolejích
Poslech
Akáty - Japonečka
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Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Rolničky
Štědrej večer

Leden

Stupnice moll melodická
- půl tón, celý tón
Písně
Vyletěla holubička
Koulelo se koulelo
Co je to partitura aneb
všechny nástroje v jedné
knížce
- partitura
- vokální sbory – ženské a
mužské hlasy
- orchestrární partitura

¨
Lidské nešvary a hudba
- hudba jako kulisa
- hudba a drogy
Písně
Drnová chajda
Ptáčata
O sonátě a sonátové formě
- sonáta, symfonie
- expozice, provedení, repríza
Poslech
L. van Beethoven – Symfonie č.
5 c moll osudová
- Sonáta pro klavír č. 8 op. 13
patetická, 1. Věta
Zpěvácké intermezzo: O lásce
Písně
Láska, Bože, láska
Valčíček
Klementajn

Písně
Já s nebes výše
Poslech
Giovanni da Palestrina – Missa
papae Marcelli
Za tajemstvím akordových
(kytarových) značek
- durový akord
- mollový akord

Něco z harmonie –
harmonizace
- dominantní septakord
- akord

Písně
Červená řeka
Jednou budem dál
Když mě brali za vojáka
Akordy
Třešně zrály

Letem hudebními dějinami
- český bhudební klasicismus
- symfonie, sonáty, smyčcová
kvarteta
Poslech
J. L. Dusík – Sonatina G dur
P. Vranický – oberon - předehra

Rock and roll a country and
western v USA 50. let
- country and western
- rock and roll

Písně
Myška

Písně
Život je víc než pěkná tvář
Když náš táta hrál
Šanghaj
Dajána

Poslech
L. van Beethoven – Symfonie
č.3
J. B. Foerstr – dětský sbor
s klavírním doprovodem
B. Britten – Průvodce mladého
člověka orchestrem

Poslech
H. Williams – Jambalaya
B. Halley – Rock around the
Clock
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Únor

Když se něco obměňuje, může
to být variace
- hudební variace
- hra na Orffovy nástroje a
flétnu
Poslech
L. van Beethoven – Variace na
téma opery Don Giovanni W.
A.Mozarta

My jsme hráli na cimbály,
všechny myši tancovaly aneb o
tanci
- pantomima
- lidový tanec
- balet
- výrazový tanec
- společenský tanec
- mateník
Písně
Ej toči sa mi toči
Kdyby byl Bavorov

Akord, terciová skladba
akordu
- akord
- kvintakord mollový a durový Poslech
- obraty akordů
Ukázka valčíku, samby,
tanga,,macereny
Písně
Vyletěla holubička
Louka široká
Symfonie, symfonická báseň
Poslech
B. Martinů – Otvírání studánek

Březen

Píseň a její hudební forma
- předvětí, závětí, perioda
- jednodílná, dvojdílná,
třídílná forma
- malé, velké písňové formy
- trio

Poslech
J. V. Stamic – Sinfonia A dur –
1. věta
J. Haydn – Symfonie č. 94
S úderem kotlů, 2. Věta
B. Smetana – Má vlast –
Z českých luhů a hájů
Zpěvácké intermezzo: Na cestě
Písně
Pocestný
Tam u nebeskýc h bran
Tisíc mil
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Rock and roll a country and
western v USA 50. let
- rock and roll
Písně
Zpíval jen rokenrol, nic víc
Rokenrol pro Beethovena

50. a 60. Léta – divadla malých
forem
- Reduta
- Semafor
Písně
Pramínek vlasůl

Poslech
P. Johnson – Boogie woogie
E. Presley – Love Me Tender

Poslech
J. Šlitr – Pupura

Letem hudebními dějinami
- baroko
- nástrojová hudba

Technika v hudbě
- elektronika
- hi-fi věž
- syntetizátor
- mikrofon
- mixážní pult

Poslech
J.S. Bach – Toccata a fuga d
moll BWV 565
C. Monteverdi – lamento d
Ariadna
G. F. Handel – Menuet z hudby
k ohňostroji

Anglie jako vstupní brána
moderní populární hudby do
Evropy a rock 60. let
- skifflové skupiny, The
Shadows
- The Beatles

Písně
Demáček

Letem hudebními dějinami
- český hudební romantismus
- F. Škroup
- B. Smetana
- A. Dvořák
- Z. Fibich

-

proměna písní ve staletích
Franz Schubert

Písně
Spievanky, Spievanky
Ráda, ráda
Měsíček svítí
Malé kotě
Pase ovčák ovce
Poslech
W. A. Mozart – Haffnerova
symfonie
Ukázka rytířského zpěvu
Canzonetta
F. Schubert – Pstruh

Hudba na jevišti
- Opera – G. F. Handl, R.
Wagner, G. Verdi
- Opereta – J. Offenbach, J.
Strauss, O. Nedbal
- Muzikál – J. Voskovec, J.
Werich, J. Ježek
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- Rolling Stones
- Národní divadlo
- J.Hendrix
Duchovní a světská hudba
- kantáta
Poslech
- oratorium
B.Smetana – Má vlast –
Písně
Dům u vycházejícího slunce
Vyšehrad
Massachusetts
A. Dvořák – Symfonie č.9 e
Poslech
G. F. Handel – mesiáš,
moll – Novosvětská
Hallelujah
Z. Fibich - Poem
Poslech
S. Prokofjev – Alexandr Něvský, J. Lennon a P. McCartney 4. část Povstaň, lide ruský
Yesterday
Něco z harmonizace B. Smetana – Česká píseň
harmonie
- Využití harmonie,
Letem hudebními dějinami
- klasicismus
transpozice
- opera
- nástrojová hudba,
Písně
symfonické těleso
Honky – tonky blues
- smyčcová kvarteta
Poslech
K. Plíhal - Akordy
Poslech
W. A. Mozart – Malá noční
hudba
L. van Beethoven – Symfonie č.
9 Óda na radost

Písně
Šaty dělaj člověka
Poslech– Xerxes
B. Smetana - Prodaná nevěsta
R. Wagner – Tannhauser – Sbor
poutníků
G. Verdi
G. F. Handel – Aida
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Duben

J Straus – Na krásném modrém
Dunaji
J. Ježek - Stonožka
Ta naše opera česká
- J. Mysliveček
- A. Dvořák
- L. Janáček
- B. Martinů
Poslech
J. Mysliveček – II Bellerofonte
A. Dvořák – Rusalka
L. Janáček – Její pastorkyňa
B. Martinů – Řecké pašije
Zpěvácké intermezzo:Přátelé
Písně
Frankie Dlouhán
Bláznova ukolébavka
Hodné štěně

Kucmoch, kucmoch, ten já
ráda
- Opakování taktování
- dirigent
- tempo ve spojení
s charakterem písně
- střídání taktu v písní
- taktování písní s předtaktím
- zrychlování a zpomalování
- dynamika v písni
Písně
Voděnka studená
Široký, hluboký
To ta Helpa
Ó řebíčku zahradnický
Měla jsem holoubka
Hudební přehrávače a
hudební nosiče
- T.A.Edison – fonograf
- A.G.Bell – gramophone
- E. Berlinger – gramofonová
deska
- Gramofon, walkman,
magnetofon, discman,
kompaktní disk, DVD
Písně
Jednou ráno
Klobouk ve křoví
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Moderní hudební nástroje
- kytary
- syntezátor
- elektronická hudba
- keyboard
Písně
Všichni jsou už v Mexiku
Letem hudebními dějinami
- romantismus
- hudební dramata
- symfonické básně, opera
Poslech
F. Chopin – Mazurka a moll
G. Verdi – Nabucco, sbor židů

60. léta – big beat
- Sputnici
- Miki Volek
- Olympic
- Mefisto
- Matadors
- Juventus
Písně
Snad jsem to zavinil já
Poslech
Olympic – Želva
P. Novák – Náhrobní kámen
Letem hudebními dějinami
- 20. století v české vážné
hudbě
- L. Janáček
- B. Martinů
- J. Suk
- V. Novák
Poslech
B.Martinů – Otvírání studánek

Květen

Hudba a tanec
- balet, libreto
- výrazový tanec, choreografie
- pantomima
- P.I.Čajkovskij
- S. Prokofjev
- I. Stravinskij
- A. Chačaturjan
Poslech
S. Prokofjev – Romeo a Jůlie
A. Chačaturjan – Šavlový tanec
Hudba a slovo
- Melodram
- Scénická hudba
- J.A.Benda
- Z. Fibich
- J. Suk
Poslech
J.A.Benda – Ariadna na Naxu
Z. Fibich – Poem, Vodník
J. Suk – O věrném milování
Radůze a Mahuleny a jejich
strastech
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Muzikál
Vážná (artificiální) hudba
Letem hudebními dějinami
- L. Bernstein
-20. století v české vážné hudbě
20.století
- M. Forman
- pozdní romantismus
- A. Hába
- J. Voskovec, J. Werich
- impresionismus
- Hudební festival pražské jaro
- J. Brabec
- dodekafonie a expresionismus - AMU, JAMU
- nová hudba ve Francii
- R. Kubelík
- novoklasicismus
- P. Eben, I. Hurník
Písně
Milenci v texaskách
- další význační skladatelé
- K. Husa
Zabili, zabili
- L. Bernstein
Písně
Ovčák
Poslech
Poslech
L. Bernstein – West Side Story,
Zelené pláně
A. Hába – fantazie pro
Amerika
čtvrttónový klavír
A. L. Webber – Jesus Christ
K. Husa - Hudba pro Prahu
Poslech
Superstar
M. Ravel – Bolero
1968
J. Bažant – Milenci v texaskách A. Schonberg – Mojžíš a Adam,
K. Svoboda - Drákula
mezihra
70. a 80. Léta v české moderní
A. Honegger – Symfonie č. 2
populární hudbě
pro smyčcový orchestr a
- folková a country hudba
O tvorbě skladatele,
trubku
- pop music
skladatelských technikách a
P. Hindemith – Ludus tonalis,
- hardrock
vůbec o tvůrčí vášni
- nadání
Fuga Des dur
- art rock
- dědičnost
-disco
- virtuozita
- punk
- genialita
70. a 80. Léta v moderní
- epigonství
populární a rockové hudbě
Písně
- inspirace
- hard rock
Na kameni kámen
- art rock, pop rock
Holubí dům
- disko hudba
Písně
Koťata
- punk a nová vlna
Poslech
Pražský výběr – Pražákům je hej
Poslech
Písně
W.A.Mozart – Sonáta pro
Fernando
cemballo a housle F dur
Poslech
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Ukázka hard rocku
Ukázka disco hudby
Ukázka punku

Červen

Hudba, kam se podíváš
- vytváření videoklipu
Zpěvácké intermezzo

Interpret a jeho místo
v hudebním umění
- skladatel
- interpret

Písně
Marnivá sestřenice
Tři kříže
Severní vítr

Písně
Život je jen náhoda
Ej lásko, lásko
Není nutno

70. a 80. Léta v moderní
populární na rockové hudbě
- nový romantismus a neorock
- heavy metal
- rap a hip hop
- house music
- ostatní hudební styly
Písně
To by nebylo fér

Poslech
Beatles – Yesterday
J. Ježek – Život je jen náhoda
Zpěvácké intermezzo: Na
rozloučenou
Písně
Na rozloučení, mý potěšení
Rovnou, tady rovnou
Valčík na rozloučenou
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Poslech
Ukázka rapu
Ukázka heavy metalu
Ukázka house music
Vážná hudba 20. Století
- seriální hudba a dodekafonie
- elektronická hudba
- aleatorní hudba
- hudba grafická
- postmodernismus a syntézy

70. a 80. Léta v české moderní
populární hudbě
- novoromantismus
- reggae
- heavy metal
- hudební festivaly a soutěže
Písně
Majolenka
90. léta – a co dál?
- techno
- house
- muzikál
- hiphop
- punk rock, gotický rock,
kytarový rock
Písně
Kde jsou
Dokud se zpívá
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Poslech
Arakain – Zapomeň
Písně
Málo mě znáš
J. Nohavica – Dokud se zpívá
Růže kvetou dál
Poslech
P. Boulez – Kladivo bez pána
K. H.Stockhausen – kontakty,
elektronická kompozice
W. lutoslawski – benátské hry
G. Gershwin – Rhapsody in blue
Oueen – Bohemia Rhapsody
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5. 16. VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. V 1. a 2. ročníku je časová dotace 2 hodiny týdně, ve 3. až 5.
ročníku má časovou dotaci jednu hodinu týdně. V 6. a 7. ročníku má časovou dotaci dvě hodiny týdně (v 6. ročníku doplněno o jednu disponibilní hodinu),
v 8. a 9. ročníku jednu hodinu.
V tomto předmětu se žáci seznamují s výtvarnými a výrazovými prostředky, i s konkrétními výtvarnými technikami. Žáci jsou vedeni k hledání
nových možností výtvarné realizace a k dovednosti svůj výtvarný pohled prezentovat a obhájit. Ve výuce jsou mimo jiné uplatňovány metody krátkodobé
projektové výuky. Výuka se uskutečňuje jak v prostorách školy, tak i ve volné přírodě, je doplňována návštěvami výstav, organizováním výstav vlastních a
prezentací výtvarných děl žáků.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů předmět Výtvarná výchova nejvíce spolupracuje s předměty Prvouka, Přírodověda a Přírodopis, kde žáci mají
možnost výtvarně zpracovávat probíraná témata a s předmětem Dělání / Pracovní vyučování, kde je výuka podpořena a doplněna prací s drobným a ostatním
materiálem. Spolu s Pracovními činnostmi se žáci podílejí na instalacích a prezentacích vlastních výtvarných prací.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák pracuje s různými pomůckami a nástroji
· učitel dává žákovi příležitost pracovat s různými materiály, nástroji a učebními pomůckami a vede žáka k jejich správnému používání
Ø žák dokáže využívat informace v praktickém životě
· učitel vhodnými způsoby vede žáka k samostatnému vyjádření
Kompetence k řešení problémů:
· žák vnímá problémové situace, rozpoznává problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
· učitel vede žáka, aby našel nejvhodnější způsob zpracování výtvarného námětu - pomáhá mu, aby si zvolil vhodnou výtvarnou techniku k jeho zpracování a
tak předešel možným vzniklým problémům, vede žáka k hledání různých variant zpracování tématu
· žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel pomáhá žákovi k úspěšnému dokončení vlastní výtvarné činnosti - motivuje ho, povzbuzuje, radí…, nedovolí, aby se žák nechal odradit nezdarem
· žák dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí
· učitel vede žáka, aby dokázal vyjádřit a formulovat konkrétní složitější problém, společně hledají jeho řešení, učitel sleduje a koriguje jeho plnění
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Kompetence komunikativní:
· žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
· učitel podněcuje žáka k srozumitelnému ústnímu projevu při prezentaci výtvarné činnosti i při srovnávání své výtvarné činnosti s druhými, vede s ním
dialog o výtvarných činnostech, probírá s žákem jeho vlastní nápad k výtvarné realizaci
Ø žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
· učitel zadává výtvarné náměty přiměřeně k věku žáka, mluví srozumitelně tak, aby žák téma pochopil a rozuměl mu
Ø žák vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
· učitel se zajímá o názor žáka, podporuje ho v jeho slovním a srozumitelném vyjadřování, vede žáka, aby dokázal vyjádřit názor na vytvořené dílo (vlastní i
cizí), aby dokázal obhájit svou výtvarnou práci, vede žáka k prezentaci vlastního kritického postoje ke svému dílu
Kompetence sociální a personální:
§ žák posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
§ prostřednictvím výtvarných akcí a prezentacemi výsledků prací žáků učitel upevňuje a posiluje jejich sebevědomí
§ žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
§ učitel umožňuje žákům práci ve skupině, zadává náměty a výtvarná témata, při kterých žáci spolupracují a učí se chápat pravidla týmové práce, každý žák
dostává možnost se aktivně podílet na práci ve skupině, sdělovat si vzájemně své pocity a názory, vzájemně se respektovat, učitel vede žáky k aktivnímu se
zapojování v pracovním kolektivu během skupinové práce
§ žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
§ učitel vyžaduje dodržování pravidel a správného chování během organizačních činností, vede žáka, aby rozpoznal vlastní nevhodné chování a zhodnotil jej
Kompetence pracovní:
§ žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
Ø učitel vede žáka ke koncentraci na zadanou výtvarnou činnost, vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech
§ žák reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
Ø učitel pomáhá žákovi posoudit, zhodnotit a porovnat výsledek své výtvarné činnosti s ostatními
Kompetence občanské
· učitel soustavně vysvětluje a opakuje žákovi využití získaných poznatků pro volbu budoucího povolání (vzdělání) a důležitost získání zaměstnání může
ovlivnit xenofobii a rasismus
Kompetence digitální
Ø žák vyhledává a zpracuje výtvarné materiály jako zdroj potřebný k realizaci svých aktivit
Ø žák dokáže zaznamenat pomocí digi. technologie výtvarné aktivity, ať už pro potřeby prezentace školy či jeho osoby
Ø žák se seznamuje s výtvarnými díly pomocí on-line prohlídek a výstav
Ø žák se učí vytvářet či upravovat digitální obsah se znalostí autorskéo práva
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Ø Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída
1.
2.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

OSV

VMEGS

MuV

MeV

Osobnostní rozvoj

3.

Sociální rozvoj

4.

Morální rozvoj

EV
Ekosystémy

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

Občanská společnost a
stát

5.
6.

VDO

Tvorba med. sdělení

Základní podmínky života

· Interpretace vztahu med. sdělení a
reality
· Vnímání autora med. sdělení

· Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
· Vztah člověka k prostředí

· Evropa a svět nás zajímá
· Objevujeme Evropu a
svět
· Jsme Evropané

· Morální rozvoj
· Osobnostní
rozvoj

· Kulturní rozdíly
· Multikulturalita

7.

Lidské vztahy

8.

· Evropa a svět nás zajímá
· Jsme Evropané

9.

Objevujeme Evropu a svět

· Etnický původ
· Principy sociálního smíru a
solidarity

· Tvorba med. sdělení
· Interpretace med. sdělení a reality
· Fungování a vliv médií ve společnosti
· Práce v realizačním týmu
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· Lidské aktivity
· Základní podmínky života
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5. 16. 1. Výtvarná výchova : 1. – 3. ročník

Ročníkové
výstupy
VV-3-1-01

VV-3-1-02

VV-3-1-03

VV-3-1-04

VV-3-1-05

Žák
Ø rozpoznává (linie,
tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je
a třídí na základě
vjemů, zážitků a
představ v i
prostorovém
uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty
a další prvky a jejich
kombinace
Ø v tvorbě projevuje své
vlastní zkušenosti;
uplatňuje při tom
v plošném
Ø vnímá události
různými smysly a
vizuálně je vyjadřuje
Ø interpretuje podle
svých schopností různá
vizuálně obrazná
vyjádření; odlišné
interpretace porovnává
se svou dosavadní
zkušeností na základě
vlastní zkušenosti
Ø nalézá a do
komunikace zapojuje
obsah vizuálně
obrazných vyjádření,

Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
§ prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy,
světlostní a barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v
ploše, objemu a prostoru
§ uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich
výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
§ reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními
smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových,
sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření
vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
§ smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama – umělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film,
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
§ prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb
těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby
§ typy vizuálně obrazných vyjádření – ilustrace textů, volná malba,
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie,
elektronický obraz, reklama jejich rozlišení, výběr a uplatnění –
hračky, objekty,
§ Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich
vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich
motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
§ osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování;
odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
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Tematické plány
1. ročník
Září
Barevná škála
Pomůcky do VV
Zapouštění barev
Podzimní listí – vodové barvy
Ovoce a zelenina – pastelky
Říjen
Podzimní strom
Řepa - vodovky
Podzim – tématické kreslení
Obtisky listí
Vybarvování dle předlohy
Listopad
Cirkus – tématické kreslení
Šašek – voskovky
Medvěd – vodové barvy
Volná kresba zvířat
film Tři medvědi s cibulkou
Prosinec
Vločky – kombinovaná technika
Mikuláš – vybarvování
Nejlepší dárek – tém. kreslení
Vánoční stromeček
Leden
Zamrzlé okno – voskovky a vodové barvy
Zimní pohlednice – pastel
Sněhulák
Panenka – tempera
Čepice a rukavice
Únor
Domácí zvířata – pastelky
Kočka
Perníková chaloupka – ilustrace k pohádce
Náš dvůr – koláž
Ilustrátoři dětských knih
Březen
Jaro – tematické kreslení
Kočičky – vodové barvy
Sněženky – pastelky

která samostatně
vytvořil, vybral či
upravil
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vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje; Velikonoce – kombinovaná technika, koláž
jejich porovnávání s vlastní interpretací
Duben
Traktor na poli
§ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
Nářadí – vodové barvy
v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci
Jarní zelenina – vodové barvy
Oděv - jeho část – tempera
skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu)
§ proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny
Květen
Rozkvetlá louka – kombinovaná technika
obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného
Květiny
umění
Přání pro maminku – srdíčka
------------------------------------------------§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

konkrétní výtvarné techniky (samostatné i kombinované) –
kresba, malba, manipulace s objekty, tradiční i netradiční
prostředky a jejich kombinace
základní dovednosti práce se štětcem
rozpíjení barev
používání měkkého grafického materiálu
rozvíjení grafického pohybu
poznávání základních vlastností plastického materiálu
vytváření konkrétních plastických situací – pískoviště
rozvíjení smyslu pro rytmus
vztah k volnému umění
ukázky ilustrací knih
vy tvárné vyjádření emocí, pocitů a představ
prezentace vlastních tvůrčích prací ve škole i mimo ni

Minimální doporučená úroveň
VV-3-1-01
až VV-5-105p
VV-3-1-01p

Žák
Ø zvládá základní
dovednosti pro vlastní
tvorbu
Ø rozpoznává, a
porovnává linie, barvy,
tvary, objekty ve

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
§ prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy,
světlostní a barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše,
objemu a prostoru
§ uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich
výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a
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Šípková Růženka – ilustrace k pohádce
Makovice
Červen
Kopretiny – bodovky
zelenina a ovoce Květiny ve váze – koláž s ubrousky
Těšíme se na prázdniny – tematické kreslení
2. ročník
Září
Zážitky z prázdnin – volná kresba
Podzimní listí – koláž
Ježek
Ovoce a zelenina
Podzimní stromy
Říjen
Míchání barev, zapouštění a rozpíjení
§
Jablko
§
Hruška
§
listí
Ovoce – modelování
Listopad
Ubrus – dekorativní vzor
Podzim – tématické kreslení
Vybarvování podle předlohy
Návštěva výstavy
Prosinec
Mikuláš a čert
Vánoční přání
Vánoční ozdoby z papíru
Jednoduchý dárek k vánocům
Leden
Zima – tématické kreslení
Tučňáci – šablona
Zimní okno – inkoust zmizík
Vločky
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výsledcích tvorby
vlastní, tvorby ostatních
i na příkladech z
běžného života (s
dopomocí učitele)
VV-3-1-02p, Ø uplatňuje vlastní
VV-3-1-04p
zkušenosti, prožitky a
fantazii při tvůrčích
činnostech, je schopen
výsledky své činnosti
sdělit svým spolužákům

dynamickém vyjádření
§ reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními
smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových,
sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření
vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
§ smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama – umělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film,
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
§ prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb
těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby
§ typy vizuálně obrazných vyjádření – ilustrace textů, volná malba,
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie,
elektronický obraz, reklama jejich rozlišení, výběr a uplatnění –
hračky, objekty,
§ Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich
vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich
motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
§ osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování;
odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje;
jejich porovnávání s vlastní interpretací
§ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci
skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu)
§ proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny
obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného
umění
------------------------------------------------304

Kluziště – kombinovaná technika
Únor
Karnevalová maska
Prostorové práce
Valentýnka
Sněhulák
Březen
Kultura bydlení
U nás doma – pastelky
Ilustrátoři dětských knih
Ilustrace k pohádce
Jaro – tématické kreslení
Duben
Velikonoce – tradice, výzdoba
Den Země – krása přírody
Jarní práce – tématické kreslení
Návštěva výstavy v Porta Coeli
Květen
Jarní tématika – koláž – vystřihování, lepení
Svátek matek
Slunečnice
Obloha – Duha, slunce, mraky
Rytmizace
Červen
Práce s přírodním materiálem
Kopretina – bodovky
Už budou prázdniny
3. ročník
Září
Vyjádření své vlastní představy o světě a společnosti
Zážitky s prázdnin
Podmořský svět
Ryby
Akvárium
Říjen
Podzim – tématické kreslení – zobrazovat přírodní a umělé
formy
Podzimní strom – koláž
Myšky
Ježek
Beruška
Listopad
Dekorativní členění plochy
Jednoduché grafické techniky
Jednoduché ornamenty

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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do knihy
konkrétní výtvarné techniky (samostatné kombinované) – kresba, Záložka
Bramborová razítka
malba, manipulace s objekty, tradiční i netradiční prostředky a
Ubrus
Mandala
jejich kombinace
základní dovednosti práce se štětcem
Prosinec
Výběr a vhodnost materiálu, možnosti jeho výtvarného
rozpíjení barev
zpracování – těsto, papír, samolepky, hobliny
používání měkkého grafického materiálu
Vánoční ozdoby
Vánoční přání
rozvíjení grafického pohybu
Jednoduchý dárek
poznávání základních vlastností plastického materiálu
Leden a únor
vytváření konkrétních plastických situací pískoviště
Výtvarně vyjádřit tvar věci, zobrazovat tvarově složitější
rozvíjení smyslu pro rytmus
útvary – kontrast tvaru a pozadí
Zima
vztah k volnému umění
Sněhové vločky
ukázky ilustrací knih
Sněhulák – mačkaný
Zimní hry a sporty
vy tvárné vyjádření emocí, pocitů a představ
Zimní krajina
prezentace vlastních tvůrčích prací ve škole i mimo ni
Zimní okno
Březen a duben
Rozvíjet kulturu bydlení
Seznamovat se základními druhy umění
Návštěva výstavy
výstavka ve škole i ve třídě
Koláže, modelování, skládání, prostorové práce
Květen a červen
Lidská postava a její proporce
Detail lidské postavy
Portrét
Roční období – jaro, nastupující léto
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5. 16. 2. Výtvarná výchova : 4. – 5. ročník

VV-5-1-01

VV-5-1-03

VV-5-1-04

VV-5-1-05

VV-5-1-06

VV-5-1-07

Ročníkové výstupy

Učivo

Tematické plány

Žák
Ø při vlastních tvůrčích činnostech
prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na
základě vztahů (světlostní
poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
Ø při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se zaměřuje na
projevení vlastních zkušeností
Ø nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání
dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové
tvorbě
Ø osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky a postupy
Ø porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
Ø nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
§ prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
§ uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
§ reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření
podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
§ smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,

4. ročník
Září
Podzim
míchání, zapouštění barev, obtisky, tvary listů

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
§ prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční
tvar malby a kresby
§ typy vizuálně obrazných vyjádření – ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, animovaný film,
komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama jejich
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
§ Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)
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Říjen
Sklizeň ovoce
Drak
Práce s přírodninami
Listopad
Rytmizace na ploše
Střídání barev
Střídání tvarů
Mikuláš a čert
Prosinec
Vánoce
Výzdoba oken třídy, bytu a školy
Tradice, zvyky Vánoc
Leden
Zimní sporty a radovánky
Ilustrace k vyprávění
Zima - koláž – textil papír
Únor
Kultura bydlení
Sladění barev a doplňků
Výroba bytových doplňků
Březen
Měsíc knihy
ilustrace k pohádce
ilustrátoři knih
výstava dětských knih
Květiny – textilní koláž

vytvořil, vybral či upravil
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Slunečnice – kombinovaná technika na okno
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
§ osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
Duben
zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných
Jaro, Velikonoce – tradice a zvyky
vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci
Výzdoba školy, třídy, bytu
skupin, v nichž se žák pohybuje; jejich porovnávání s
Okenní dekorace ze slupovacích barev na
jarní motivy
vlastní interpretací
§ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
Květen
v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
Kresba a malba
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
květiny
školu)
stromy
Rozvíjení estet. cítění – příroda
§ proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření
Červen
i děl výtvarného umění
Návštěva Porta Coeli
------------------------------------------------§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

konkrétní výtvarné techniky (samostatné i
kombinované) – kresba, malba, manipulace s objekty,
tradiční i netradiční prostředky a jejich kombinace
základní dovednosti práce se štětcem
rozpíjení barev
používání měkkého grafického materiálu
rozvíjení grafického pohybu
poznávání základních vlastností plastického materiálu
vytváření konkrétních plastických situací – pískoviště
rozvíjení smyslu pro rytmus
vztah k volnému umění
ukázky ilustrací knih
vy tvárné vyjádření emocí, pocitů a představ
prezentace vlastních tvůrčích prací ve škole i mimo ni

Architektura v místě školy a bydliště
Památky
kresba domu
malba školy
grafika okolí školy
5. ročník
Září
Zážitky s prázdnin
Květiny – malba podle vzoru – vodové barvy
Mandaly – jednoduchý ornament
Koláž protikladů
Říjen
Strom - tuš a vodové barvy
Otisky rukou
Dýně
Listy – zapouštění barev
Geometrická koláž
Listopad
Podmořský svět – využití šablon
Šašek – tempery
Sádrové razítko
Malba posypaná solí
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Minimální doporučená úroveň
VV-5-1-01p
až
VV-5-1-07p
VV-5-1-01p,
VV-5-1-02p

VV-5-1-03p,
VV-5-1-04p

VV-5-1-06p

Žák
Ø uplatňuje základní dovednosti pro
vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí
záměr
Ø rozlišuje, porovnává, třídí linie,
barvy, tvary, objekty, rozpoznává
jejich základní vlastnosti a vztahy
(kontrasty – velikost, barevný
kontrast), uplatňuje je podle svých
schopností při vlastní tvorbě, při
vnímání tvorby ostatních i
umělecké produkce i na příkladech
z běžného života (s dopomocí
učitele)
Ø při tvorbě vychází ze svých
zrakových, hmatových i
sluchových vjemů, vlastních
prožitků, zkušeností a fantazie
Ø vyjádří (slovně, mimoslovně,
graficky) pocit z vnímání tvůrčí
činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
§ prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
§ uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
§ reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření
podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
§ smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
§ prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční
tvar malby a kresby
§ typy vizuálně obrazných vyjádření – ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, animovaný film,
komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama jejich
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty,
§ Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
§ osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
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Prosinec
Vánoční přáníčka
Kočka – tempery
Drobný dárek – záložka do knihy
Koláž z párátek
Leden
Vesmír
Kluziště
Sněhové vločky
Práce s moduritem
Únor
Valentýnka
Sněhulák
Zimní sporty
Tečkovací kresba
Březen
Jaro v přírodě
čarovný strom
Lepená skládanka
Estetika bydlení
Duben
Kresba houbičkou – květiny a louka
Koláž z novin
Pohádková postava
Kresba zalitá lepidlem - motýl
Květen
Koláž z barevného papíru a přírodnin –
květina
Lidská postava – proporce, detail, modelování
Kresba na textil se šablonou
Červen
Kompozice z přírodního materiálu
Mandala
Malování na kamínky
Prázdniny – tematické kreslení
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zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci
skupin, v nichž se žák pohybuje; jejich porovnávání s
vlastní interpretací
§ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu)
§ proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření
i děl výtvarného umění
------------------------------------------------§ konkrétní výtvarné techniky (samostatné i
kombinované) – kresba, malba, manipulace s objekty,
tradiční i netradiční prostředky a jejich kombinace
§ základní dovednosti práce se štětcem
§ rozpíjení barev
§ používání měkkého grafického materiálu
§ rozvíjení grafického pohybu
§ poznávání základních vlastností plastického materiálu
§ vytváření konkrétních plastických situací – pískoviště
§ rozvíjení smyslu pro rytmus
§ vztah k volnému umění
§ ukázky ilustrací knih
§ vy tvárné vyjádření emocí, pocitů a představ
§ prezentace vlastních tvůrčích prací ve škole i mimo ni
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5. 16. 3. Výtvarná výchova : 6. – 9. ročník

Ročníkové výstupy
VV-9-1-01

VV-9-1-02

VV-9-1-03

VV-9-1-04

VV-9-1-05

VV-9-1-06

VV-9-1-08

Žák
Ø vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a
jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků
Ø zaznamenává vizuální zkušenost,
zkušeností získaných ostatními
smysly a k zaznamenání podnětů z
představ a fantazie
Ø zachycuje jevy a procesy v
proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a
digitálních médiích – počítačová
grafika, fotografie, video, animace
Ø vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření
Ø rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového
účinku, v rovině subjektivního účinku
Ø interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z
osobních zkušeností a prožitků
Ø ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených či samostatně

Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
§ prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny,
struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném
vyjádření
§ uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a
časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické
a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový
průběh) ve statickém i dynamickém vyjádření
§ reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)
§ smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace a
variace ve vlastní tvorbě
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
§ prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a
kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných
vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a
interpretace
§ typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný
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Tematické plány
Návštěva Porta Coeli
Vycházka do Tišnova – stavební památky,
určování slohů, kresba vybrané památky

vytvořených vizuálně obrazných
vyjádření

Minimální doporučená úroveň
VV-9-1-01
až VV-9-108p
VV-9-101p,
VV-9-1-03p

VV-9-1-02p

VV-9-1-06p

Žák
Ø uplatňuje základní dovednosti při
přípravě, realizaci a prezentaci
vlastního tvůrčího záměru
Ø uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v
ploše i prostoru podle vlastního
tvůrčího záměru, využívá jejich
vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve
výsledcích vlastní tvorby i tvorby
ostatních; vnímá a porovnává jejich
uplatnění v běžné i umělecké produkci
Ø při vlastní tvorbě vychází ze svých
vlastních zkušeností, představ a
myšlenek, hledá a zvolí pro jejich
vyjádření nejvhodnější prostředky a
postupy; zhodnotí a prezentuje
výsledek své tvorby, porovnává ho s
výsledky ostatních
Ø vnímá a porovnává výsledky běžné i
umělecké produkce, slovně vyjádří své
postřehy a pocity

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama,
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika;
rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry
§ přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená
na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní,
expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních
tvůrčích činnostech
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
§ osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
§ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
utváření a uplatnění komunikačního obsahu; vysvětlování a
obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora;
prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace
§ proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl
i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní
souvislosti
----------------------------------------------------------------------------§ konkrétní výtvarné techniky (samostatné i
kombinované) – práce s objekty, prostorová tvorba,
kresba, malba, akční tvorba a netradiční techniky
§ prostorové i plošné výtvarné práce
§ výtvarné vyjadřování a zpracování vjemů, pocitů, nálad,
prožitků, konkrétních představ a zkušeností, myšlenek,
situací a událostí
§ vysvětlení vlastního tvůrčího záměru, srovnávání a
hodnocení vlastních výsledků práce s ostatními pracemi
žáků, i s pracemi běžné a umělecké produkce (kresba,
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malba, grafika, plastika, objekty, fotografie, písmo,
reklama)
ukázky reprodukcí, fotografií, návštěvy výstav a exkurzí
v galériích
prezentace vlastních tvůrčích činností (v rámci třídy i
školy, před spolužáky i rodiči)
výtvarná spolupráce s jinými předměty
seznámení s vývojovými období umění, stavebními
slohy

Tematický plán – Výtvarná výchova II. stupeň
7. ročník

6. ročník
měsíc

téma

září – říjen

Hrátky s barvou

listopad –
prosinec

Linie

leden – únor

Grafika

březen duben

Modelování

květen červen

Prostor

učivo, očekávané výstupy

téma

malba
míchání barev
vlastnosti barev
experimentální tvorba
objem
světlostní kvality
podobnost, kontrast
rozvoj fantazie
vyjádření smyslového vnímání
kresba
stopy různých materiálů
podobnost, kontrast
tisk
otiskování
prostorové objekty
vystřihování
ker. hlína
muchláže

Hrátky s barvou

Linie

Grafika

Modelování

prostorové vyjadřování
objem
manipulace s objekty

Prostor
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učivo, očekávané výstupy
malba, akční tvar malby
vlastnosti barev
experimentální tvorba
kombinace a proměny prvků v ploše
objem
světlost
vyjádření smyslového vnímání

kresba
stopy různých materiálů
kombinace a proměny prvků v ploše
tisk
otiskování
prostorové objekty
vystřihování
ker. hlína
muchláže
kombinace a proměny prvků v prostoru
prostorové vyjadřování
objem
kombinace a proměny prvků v prostoru
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obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
proměny komunikačního obsahu

Obsah tvorby

Obsah tvorby

celoročně
Prezentace vlastní tvorby

komunikační účinky a jejich ověřování

Prezentace vlastní tvorby

8. ročník
měsíc

téma

září – říjen

Pravěk

listopad –
leden

Románský sloh
Gotický sloh

únor - duben

květen červen

Renesance

Baroko

celoročně

učivo, očekávané výstupy
linie
tisk
vyškrabování
kresba
malba
modelování – jednoduché objekty
prezentace vlastní tvorby
dějiny umění
ruční papír
vitráž
deskové malířství
sgrafito – vyškrabávání
modely – prostorové objekty
masky
otiskování
prostorové vyjadřování
objem
masky
oděv, kostým
obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
prezentace vlastní tvorby
dějiny umění
komunikační účinky a jejich ověřování
proměny komunikačního obsahu
záměr a výsledek tvorby
9. ročník

měsíc
září – leden

téma
Moderní umění

učivo, očekávané výstupy
malba
kresba
grafika
fotografie
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proporční a vzdálenostní vztahy
obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
proměny komunikačního obsahu
komunikační účinky a jejich ověřování
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únor - květen

celoročně

Současné umění

3D vyjadřování
multimediální technologie
digitální média a umění
malba
kresba
grafika
fotografie
3D vyjadřování
multimediální technologie
digitální média a umění
obsah sdělení ve vlastní i cizí tvorbě
prezentace vlastní tvorby
dějiny umění
komunikační účinky a jejich ověřování
proměny komunikačního obsahu
záměr a výsledek tvorby
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5. 17. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, z níž tento předmět vznikl.
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Poskytuje žákům základní informace o člověku
v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují
hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky,
předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích.
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je zařazen dle učebního plánu 9. ročníku s časovou dotací 2 hodin týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách a
hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Besedy, návštěvy a exkurse vybraných zařízení jsou dalšími formami vzdělávání, které vyučující
mohou průběžně do výuky zařazovat.
Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví je rozdělen do 6 kapitol :
- Vztahy mezi lidmi a formy soužití
- Změny v životě člověka a jejich reflexe
- Zdravý způsob života a péče o zdraví
- Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
- Hodnota a podpora zdraví
- Osobnostní a sociální rozvoj
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby na Tělesnou výchovu, Pracovní vyučování, Přírodopis a Občanskou výchovu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví uplatňujeme takové metody a postupy, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
Ø žák poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
· učitel vede žáky k poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů, pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových
schopností a dovedností
Ø žák dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
· učitel orientuje žáky v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování preventivních činností podporujících zdraví
žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
· učitel vede žáky k chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospíváním
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Kompetence k řešení problémů
Ø žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
· učitel vede žáky k rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojování poznatků a dovedností jim
předcházet
Kompetence sociální a personální
Ø žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
· učitel důsledně vyžaduje odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem
Ø žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
· učitel žákům objasňuje, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních kontaktů
Ø žák si uvědomuje nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
· učitel žáky vybízí, aby si uvědomili nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
Kompetence občanské
Ø žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí
· učitel vede žáky k dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení
Kompetence digitální
Ø žák užívá digitálních aplikací při získávání poznatků z této oblasti
Ø žák se seznamuje s novými technologiemi a hodnotí jejich přínos v oblasti svého zdraví, uvědomuje si možné negativní důsledky a vznik závislosti

Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída
9.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

OSV VDO VMEGS MuV MeV

EV
· Ekosystémy
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5. 17. 1. Výchova ke zdraví : 9. ročník

Ročníkové výstupy
VZ-9-1-01

VZ-9-1-02

VZ-9-1-03

VZ-9-1-04

VZ-9-1-05
VZ-9-1-06

VZ-9-1-07

VZ-9-1-08

VZ-9-1-09

Žák:
Ø respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k
utváření dobrých mezilidských vztahů v
komunitě
Ø vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z
hlediska prospěšnosti zdraví
Ø vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví
Ø posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
Ø usiluje v rámci svých možností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví
Ø vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
Ø dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v
rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
Ø uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
Ø projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého

Učivo
ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
§ dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a
společenské změny
§ sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování
osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost,
promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství
mladistvých; poruchy pohlavní identity

ZDRAVÝ ZPŮSOB VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY
SOUŽITÍ
§ vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a rodičovství
§ vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina,
škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
§ výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný
režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na
zdraví; poruchy příjmu potravy
§ vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
§ tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim,
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam
pohybu pro zdraví, pohybový režim
§ ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační,
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a
stykem se zvířaty
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Tematické plány
Září
Dětství
- novorozenec
- kojenec
- batole
- předškolní věk

Říjen
Dětství
- mladší školní věk
- starší školní věk
- dorost

Listopad
Puberta
- fyzické změny u chlapců
- fyzické změny u dívek
- psychické změny

Prosinec
Sexualita
- předčasný sex. Zážitek
- promiskuita
- rodičovství mladistvých

Leden
- Těhotenství
- Rodičovství
- Kamarádství, přátelství,
láska
- Rodina, škola

Únor:
- Výživa a zdraví
- Tělesná a duševní hygiena
- Ochrana - přenosné choroby
- Ochrana – úrazy,
onemocnění..
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Březen

VZ-9-1-10

VZ-9-1-11

VZ-9-1-12

VZ-9-1-13

VZ-9-1-14

VZ-9-1-15

VZ-9-1-16

Minimální
VZ-9-1-01p

životního stylu; dobrovolně se podílí na
§ ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a
programech podpory zdraví v rámci školy a obce
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a
Ø samostatně využívá osvojené kompenzační a
metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče;
relaxační techniky a sociální dovednosti k
odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících
regeneraci organismu, překonávání únavy a
stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v
předcházení stresovým situacím
dopravě), základy první pomoci
Ø respektuje změny v období dospívání, vhodně na
ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
pohlaví
§ stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a
Ø respektuje význam sexuality v souvislosti se
regenerační techniky překonávání únavy, stresových
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními
reakcí a posilování duševní odolnosti
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v
§ autodestruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí
dospívání a odpovědného sexuálního chování
namířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol,
Ø uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální
aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a
rizika spojená se zneužíváním návykových látek
předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké
a životní perspektivu mladého člověka;
životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
ve sportu
chování při kontaktu se sociálně patologickými
§ skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání,
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby
sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže;
Ø vyhodnotí na základě svých znalostí a
komunikace se službami odborné pomoci
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků,
§ bezpečné chování a komunikace – komunikace s
médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v
komunikační obrany proti manipulaci a agresi
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace
Ø projevuje odpovědné chování v rizikových
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního
ohrožení
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní
§
dodržování
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví –
první pomoc
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých
Ø uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany
činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního
mimořádných událostí
provozu včetně zvládání agresivity, postup v případě
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
doporučená úroveň
§ manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy,
působení sekt
Žák
§ ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace
Ø chápe význam dobrého soužití mezi
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby
vrstevníky i členy rodiny
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- Stres
- Rizikové a násilné chování
- Násilí a zneužívání
- Šikana

Duben
- Pravidla bezpečnosti a
ochrany zdraví
- Bezpečné chování a
komunikace
- Bezpečnost v dopravě
- Ochrana člověka za
mimořádných situací

Květen
- Zdraví a nemoc
- Prevence a intervence
- Sebepoznání a sebepojetí

Červen:
- Seberegulace a
sebeorganizace činností a
chování
- Psychohygiena
- Mezilidské vztahy,
komunikace a kooperace
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VZ-9-1-03p
VZ-9-1-04p
VZ-9-1-09p
VZ-9-1-05p

VZ-9-1-07p

VZ-9-1-08p
VZ-9-1-13p

VZ-9-1-13p

VZ-9-1-14p
VZ-9-1-15p

VZ-9-1-16p

Ø uvědomuje si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
Ø respektuje zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků a v rámci svých možností usiluje
o aktivní podporu zdraví
Ø projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve
styku s vrstevníky pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy
Ø dodržuje správné stravovací návyky a v
rámci svých možností uplatňuje zásady
správné výživy a zdravého stravování
Ø svěří se se zdravotním problémem
Ø dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
provozováním hazardních her
Ø uplatňuje osvojené sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně patologickými jevy
Ø zaujímá odmítavé postoje ke všem formám
brutality a násilí
Ø uplatňuje způsoby bezpečného chování v
sociálním kontaktu s vrstevníky, při
komunikaci s neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc;
ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a
použije jejich telefonní čísla
Ø chová se odpovědně při mimořádných
událostech a prakticky využívá základní
znalosti první pomoci při likvidaci následků
hromadného zasažení obyvatel

varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace,
činnost po mimořádné události, prevence vzniku
mimořádných událostí

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
§ celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví
a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich
hierarchie
§ podpora zdraví a její formy – prevence a intervence,
působení na změnu kvality prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého
životního stylu, programy podpory zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
§ sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k
druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření
vědomí vlastní identity
§ seberegulace a sebeorganizace činností a chování –
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a
postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
§ psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
§ mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování

Učebnice:
Výchova ke zdraví – J. Machová, D. Kubátová a kol., Vydala Grada 2009
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5. 18. TĚLESNÁ VÝCHOVA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti
· Činnosti ovlivňující zdraví,
· Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností,
· Činnosti podporující pohybové učení.
Výuka probíhá ve všech ročnících. V 1.- 5. ročníku má předmět komplexní charakter. Vyučování je koedukované.
Časová dotace na 1. stupni je 10 vyučovacích hodin, na 2. stupni je to 8 hodin.
Cílem předmětu je vést žáka ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám. Průběžně žáky seznamovat s dodržováním základních zásad bezpečnosti při
pohybových činnostech a osvojovat si základní hygienické návyky při pohybových aktivitách. V případě potřeby jsou zařazovány prvky Zdravotní tělesné
výchovy. V 1. a 2. ročníku je organizovaná výuka základního plaveckého výcviku v rozsahu 20 hodin v první třídě a 20 hodin ve druhé třídě.
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby s těmito předměty: Český jazyk, Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná
výchova, Dělání / Pracovní vyučování, Hudební výchova, Prvouka, Počty / Matematika.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování následujících kompetencí.
Kompetence k učení
· žák poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
· učitel dává žákovi příležitost poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si i možné problémy bránícímu v plném rozsahu pohybu
Kompetence k řešení problémů
· žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel vede žáka ke schopnosti nenechat se odradit nezdarem a kladně ho motivuje k lepšímu výkonu
Kompetence komunikativní
· žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
· učitel učí žáka správně pochopit obsah sdělení a přiměřeně na něj reagovat
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Kompetence sociální a personální
· žák posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
· učitel podporuje posilování sebevědomí žáka
· žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
· učitel učí žáka respektovat pravidla práce v týmu a jeho pracovní činností ovlivňovat kvalitu práce
· žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
· učitel důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel, upozorňuje žáky na nevhodné a rizikové chování a jeho možné důsledky
Kompetence pracovní
· žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot
· učitel vyžaduje dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce
Kompetence občanské
· vedeme žáky k tomu, aby dodržovali pravidla správného chování a respektu v třídním kolektivu
· vedeme žáky k respektování fair play
· respektujeme individuální rozdíly žáků (etnické, kulturní, zdravotní) při různých sportovních a kulturních akcích školy a vedeme žáky k tomu, aby se
vždy chovali zodpovědně
· učíme žáky správně pečovat o zdraví své i druhých
Kompetence digitální
Ø žák využívá digitálních technologií – zařízeních a aplikací (chytré hodinky, náramky, tablety, mobilní telefony) ke sledování, měření a zaznamenávání
průběhu činností
Ø žák využívá mobilní začízení k záznamu pohybu a jeho následnému vyhodnocení
Ø žák využívá aplikace na tvorbu cvičebních plánů ke zlepšení a udržení kondice
Ø žák využívá aplikace, které pohybové činnosti podněcují (geocaching – skupinové pohybové aktivity na bázi počítačových her)

Realizace průřezových témat v předmětu
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Předmět
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

OSV VDO VMEGS MuV

MeV

EV

Lidské vztahy
Tvorba med. sdělení
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5. 18. 1. Tělesná výchova : 1. ročník

Ročníkové výstupy
TV-3-1-01

TV-3-1-02

TV3-1-03

TV-3-1-04

TV-3-1-05

TV-5-1-11

TV-5-1-12

Žák
Ø spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
Ø zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich
zlepšení
Ø spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a
soutěžích
Ø uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech a
soutěžích
Ø reaguje na základní pokyny a
povely k osvojování činnosti
a její organizaci
Ø adaptuje se na vodní
prostředí, dodržuje hygienu
plavání, zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
základní plavecké dovednosti
Ø zvládá v souladu

Učivo

Tematické plány
Září

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění
po zátěži, napínací a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, načiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – vyjádření rytmu
a melodie pohybem, základy estetického pohybu, jednoduché tance
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do
dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu
· plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní
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Základní zásady bezpečného pohybu a
chování při TV a sportu, oznámení úrazu
Smluvené povely a signály
Samostatné převlékání
Běh rychlý, 50m
Říjen
Nácvik vysokého startu
Motivovaný vytrvalý běh 400 m
Dechová cvičení
Délka a intenzita pohybu
Listopad
Pohybové hry napodobivé pro rozvoj
tvořivosti a představivosti
Házení a chytání
Nácvik kotoulu vpřed
Prosinec
Rytmická gymnastika, lidový tanec –
přísunný krok
Estetické držení těla
Stoj na lopatkách
Cvičení se švihadly, přetahy
Cvičení s plnými míči

Leden
Hry na sněhu a ledu
Převalování stranou
Gymnastika – kultivace pohybového
projevu
Nácvik odrazu snožmo
Náskok na sníženou bednu s pomocí
Únor
Základní cvičební polohy
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Prevence zdravotního oslabení
Zásady správného držení těla

s individuálními předpoklady
vybranou plaveckou
techniku, prvky
·
sebezáchrany a bezpečnosti
·
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Cvičení s lavičkami
plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (technika), prvky
Cvičení silová a rychlostní
sebezáchrany a bezpečnosti
Jednoduché hry s různým zaměřením
lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a na
Březen
ledě
Plavecký výcvik
další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)

Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv – základní tělocvičné názvosloví
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů
· zdroje informací o pohybových činnostech

ZTV-3-101

ZTV-3-102

Ø uplatňuje správné způsoby
držení těla v různých
polohách a pracovních
činnostech, zaujímá správné
základní cvičební polohy
Ø zvládá jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro
Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti
konkrétní zdravotní oslabení žáka
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Minimální doporučená úroveň
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Duben
Atletika – základní techniky a pravidla
Hod míčkem z místa
Cvičení na žebřinách
Pohybové hry s různým zaměřením
Květen
Skok daleký
Základní činnosti sportovních her
Pohybové hry v přírodě
Význam pohybu pro zdraví
Netradiční pohybové hra a aktivity
Červen
Přesun do terénu
Chůze v terénu
Význam pohybu pro zdraví
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
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TV-3-1-01p
TV-3-1-04p

TV-3-1-05
-

-

Žák:
Ø zvládá podle pokynů přípravu
na pohybovou činnost
Ø dodržuje základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky
při pohybových aktivitách
Ø reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti,
Ø projevuje
kladný
postoj
k motorickému
učení
a
pohybovým aktivitám
Ø zvládá základní způsoby
lokomoce a prostorovou
orientaci
podle
individuálních předpokladů

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění
po zátěži, napínací a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, načiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – vyjádření rytmu
a melodie pohybem, základy estetického pohybu, jednoduché tance
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do
dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu
· lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a na
ledě
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv – základní tělocvičné názvosloví
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
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Září
Základní zásady bezpečného pohybu a
chování při TV a sportu, oznámení úrazu
Smluvené povely a signály
Samostatné převlékání
Běh rychlý, 50m
Říjen
Nácvik vysokého startu
Motivovaný vytrvalý běh 400 m
Dechová cvičení
Délka a intenzita pohybu
Listopad
Pohybové hry napodobivé pro rozvoj
tvořivosti a představivosti
Házení a chytání
Nácvik kotoulu vpřed
Prosinec
Rytmická gymnastika, lidový tanec –
přísunný krok
Estetické držení těla
Stoj na lopatkách
Cvičení se švihadly, přetahy
Leden
Hry na sněhu a ledu
Převalování stranou
Gymnastika – kultivace pohybového
projevu
Nácvik odrazu snožmo
Náskok na sníženou bednu s pomocí
Únor
Prevence zdravotního oslabení
Zásady správného držení těla
Cvičení s lavičkami
Cvičení silová a rychlostní
Jednoduché hry s různým zaměřením
Březen
Základní cvičební polohy
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Cvičení s plnými míči
Netradiční pohybové hra a aktivity

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her,
závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů
· zdroje informací o pohybových činnostech

ZTV-3-1-01

ZTV-3-1-02

Ø uplatňuje správné
způsoby držení těla
v různých polohách a
pracovních činnostech,
zaujímá správné základní
cvičební polohy
Ø zvládá jednoduchá
speciální cvičení
související s vlastním
oslabením

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro
Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, nevhodná
cvičení a činnosti
konkrétní zdravotní oslabení žáka
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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Duben
Atletika – základní techniky a pravidla
Hod míčkem z místa
Cvičení na žebřinách
Pohybové hry s různým zaměřením
Květen
Skok daleký
Základní činnosti sportovních her
Pohybové hry v přírodě
Význam pohybu pro zdraví
Červen
Přesun do terénu
Chůze v terénu
Význam pohybu pro zdraví
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové

aktivity

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 18. 2. Tělesná výchova : 2. ročník

TV-3-1-01

TV-3-1-02

TV3-1-03

TV-3-1-04

TV-3-1-05

TV-5-1-11

TV-5-1-12

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák
Ø spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
Ø zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině, usiluje o
jejich zlepšení
Ø spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích
Ø uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech a soutěžích
Ø reaguje na základní pokyny a povely
k osvojování činnosti a její
organizaci
Ø adaptuje se na vodní prostředí,
dodržuje hygienu plavání, zvládá
v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké
dovednosti
Ø zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a
bezpečnosti

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, načiní a
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – vyjádření
rytmu a melodie pohybem, základy estetického pohybu,
jednoduché tance
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok
do dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry,
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu
· plavání – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí,
základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob
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Tematické plány
Září
Základní zásady bezpečného pohybu a
chování při TV a sportu, oznámení úrazu
Smluvené povely a signály
Samostatné převlékání
Běh rychlý, 50m
Říjen
Nácvik vysokého startu na povel
Motivovaný vytrvalý běh 400 m
Dechová cvičení
Silová a rychlostní cvičení
Listopad
Základní manipulace s míčem
Házení a chytání
Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed
Prosinec
Rytmická gymnastika, lidový tanec
Estetické držení těla
Stoj na lopatkách
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Leden
Hry na sněhu a ledu
Využití hraček a netradičního náčiní při
cvičené
Cvičení protahovací a napínací
Nácvik odrazu snožmo
Vyjádřením rytmu a melodie pohybem
Herní činnosti jednotlivce
Únor
Prevence zdravotního oslabení
Zásady správného držení těla
Šplh
Cvičením s náčiním a nářadím
Jednoduché hry s různým zaměřením
Uklidnění po zátěži

·

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
(technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
Březen
lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a Plavecký výcvik
na ledě

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních
oslabení
· zdravotní oslabení – pohybový režim, vhodné oblečení a obutí
pro Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti
konkrétní zdravotní oslabení žáka
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím
ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu
žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv – smluvené povely a signály
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností
– her, závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností – měření
výkonů
· zdroje informací o pohybových činnostech
ZTV-3-101

ZTV-3-102

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních
Ø uplatňuje správné způsoby držení
těla v různých polohách a pracovních oslabení
činnostech, zaujímá správné základní · zdravotní oslabení – pohybový režim, vhodné oblečení a obutí
pro Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení,
cvičební polohy
nevhodná cvičení a činnosti
konkrétní zdravotní oslabení žáka
Ø zvládá jednoduchá speciální cvičení
Speciální
cvičení
související s vlastním oslabením
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Duben
Atletika – základní techniky a pravidla
Hod míčkem z místa
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie
Jednoduché hry s různým zaměřením
Zdravotní tělesná výchova
Květen
Skok daleký
Průpravné hry
Základní činnosti sportovních her
Aplikace pohybových her v přírodě
Chůze v terénu s překonáváním překážek
Význam pohybu pro zdraví
Červen
Přesun do terénu ve skupině
Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany
zdraví v přírodě
Význam pohybu pro zdraví
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím
ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Minimální doporučená úroveň
TV-3-1-01p
TV-3-1-04p

TV-3-105p

Žák:
Ø zvládá podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost
Ø dodržuje základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a má osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových
aktivitách
Ø reaguje na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti, projevuje
kladný postoj k motorickému učení
a pohybovým aktivitám, zvládá
základní způsoby lokomoce a
prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, načiní a
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – vyjádření
rytmu a melodie pohybem, základy estetického pohybu,
jednoduché tance
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok
do dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, u
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Září
Základní zásady bezpečného pohybu a
chování při TV a sportu, oznámení úrazu
Smluvené povely a signály
Samostatné převlékání
Běh rychlý, 50m
Říjen
Nácvik vysokého startu na povel
Motivovaný vytrvalý běh 400 m
Dechová cvičení
Silová a rychlostní cvičení
Listopad
Základní manipulace s míčem
Házení a chytání
Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed
Prosinec
Rytmická gymnastika, lidový tanec
Estetické držení těla
Stoj na lopatkách
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Leden
Hry na sněhu a ledu
Využití hraček a netradičního náčiní při
cvičené
Cviče ní protahovací a napínací
Nácvik odrazu snožmo
Únor
Prevence zdravotního oslabení
Zásady správného držení těla

·
·
·

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Šplh
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
Jednoduché hry s různým zaměřením
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu
Uklidnění po zátěži
lyžování a bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a
Březen
na ledě
Vvjádřenímrytmu anmelodie pohybem
další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků Hernín činnosti jednotlivce

Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv – smluvené povely a signály
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností
– her, závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností – měření
výkonů
· zdroje informací o pohybových činnostech
ZTV-3-1-01 Ø uplatňuje správné způsoby držení
těla v různých polohách a
pracovních činnostech, zaujímá
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 Ø zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních
oslabení
· zdravotní oslabení – pohybový režim, vhodné oblečení a obutí
pro Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti
konkrétní zdravotní oslabení žáka
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím
ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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Průpravné hry
Cvičenín s náčiním a nářadím
Zdravotní tělesná výchova
Duben
Atletika – základní techniky a pravidla
Hod míčkem z místa
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie
Jednoduché hry s různým zaměřením
Květen
Skok daleký
Základní činnosti sportovních her
Aplikace pohybových her v přírodě
Chůze v terénu s překonáváním překážek
Význam pohybu pro zdraví
Červen
Přesun do terénu ve skupině
Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany
zdraví v přírodě
Význam pohybu pro zdraví
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 18. 3. Tělesná výchova : 3. ročník

Ročníkové výstupy
TV-3-1-01

TV-3-1-02

TV3-1-03

TV-3-1-04

TV-3-1-05

Žák
Ø spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou
činnost se zdravím a
využívá nabízené
příležitosti
Ø zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady jednoduché
pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině,
usiluje o jejich zlepšení
Ø spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a
soutěžích
Ø uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech a
soutěžích
Ø reaguje na základní
pokyny a povely
k osvojování činnosti a její
organizaci

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, načiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – vyjádření rytmu a melodie
pohybem, základy estetického pohybu, jednoduché tance
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky , hod
míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v terénu
· lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a na ledě
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv – základní tělocvičné názvosloví
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém
prostředí
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Tématické plány
Září
Základní zásady bezpečného pohybu a chování
při TV a sportu, oznámení úrazu
První pomoc v podmínkách TV
Základní tělocvičné názvosloví
Nízký start, sprint
Říjen
Pohybový režim
Silová a rychlostní cvičení
Nácvik vysokého startu
Motivovaný vytrvalý běh 800 m
Délka a intenzita pohybu
Listopad
Obměny známých pohybových her
Nácvik přihrávek jednoruč, obouruč
Chytání míče obouruč
Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed
Kotoul vpřed
Prosinec
Vedení míče driblinkem, nohou
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie, estetické
držení těla
Přeskok – průpravná cvičení
Výskok na bednu s dopomocí
Leden
Kondiční cvičení
Správné a přesné vedení pohybů
Trampolínka – výskoky
Nácvik základních rolí a hráčských funkcí –
pohybové hry
Únor
Hry na sněhu a ledě
Lidový tanec
Vytrvalostní cvičení
Šplh
Konkrétní zdravotní oslabení žáka

Březen
Zdravotně zaměřená cvičení
Nevhodná cvičení a činnosti

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

· zásady jednání a chování – fair play
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů,
soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností –měření výkonů
· zdroje informací o pohybových činnostech
ZTV-3-1-01

ZTV-3-1-02

Ø uplatňuje správné způsoby
držení těla v různých
polohách a pracovních
činnostech, zaujímá
správné základní cvičební
polohy
Ø zvládá jednoduchá
speciální cvičení
související s vlastním
oslabením

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro Zdr.TV,
zásady správného držení těla, dechová cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
konkrétní zdravotní oslabení žáka
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení

Pohybové hry a závody – zjednodušená pravidla
Protahovací a napínací cvičení
Chůze v terénu, základní dovednosti spojené
s přesunem po trase
Duben
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Atletika – základní techniky a pravidla
Nácvik hodu míčkem z rozběhu
Průpravné hry
Květen
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení silová a rychlostní
Pohybové hry s různým zaměřením
Sportovní hry dle zjednodušených pravidel –
fair play
Červen
Pohybové hry v přírodě
Překonávání překážek
Význam pohybu pro zdraví
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity

Minimální doporučená úroveň
TV-3-1-01p

TV-3-1-04p

TV-3-1-05

Žák:
Ø zvládá podle pokynů
přípravu na pohybovou
činnost
Ø dodržuje základní zásady
bezpečnosti při
pohybových činnostech a
má osvojeny základní
hygienické návyky při
pohybových aktivitách
Ø reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti, projevuje kladný
postoj k motorickému
učení a pohybovým
aktivitám, zvládá základní
způsoby lokomoce a
prostorovou orientaci podle

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínácí a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, načiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
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Září
Základní zásady bezpečného pohybu a chování
při TV a sportu, oznámení úrazu
První pomoc v podmínkách TV
Základní tělocvičné názvosloví
Nízký start, sprint
Říjen
Pohybový režim
Silová a rychlostní cvičení
Nácvik vysokého startu
Motivovaný vytrvalý běh 800 m
Délka a intenzita pohybu
Listopad
Obměny známých pohybových her
Nácvik přihrávek jednoruč, obouruč
Chytání míče obouruč
Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed
Kotoul vpřed
Prosinec
Vedení míče driblinkem, nohou
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie, estetické

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
individuálních předpokladů

ZTV-3-1-01

ZTV-3-1-02

Ø uplatňuje správné způsoby
držení těla v různých
polohách a pracovních
činnostech, zaujímá
správné základní cvičební
polohy
Ø zvládá jednoduchá
speciální cvičení
související s vlastním
oslabením

·

rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – vyjádření rytmu a melodie
pohybem, základy estetického pohybu, jednoduché tance
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky , hod
míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v terénu
· lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a na ledě
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv – základní tělocvičné názvosloví
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém
prostředí
· zásady jednání a chování – fair play
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů,
soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností –měření výkonů
· zdroje informací o pohybových činnostech
Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro Zdr.TV,
zásady správného držení těla, dechová cvičení, nevhodná cvičení a činnosti
konkrétní zdravotní oslabení žáka
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení
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držení těla
Přeskok – průpravná cvičení
Výskok na bednu s dopomocí
Leden
Kondiční cvičení
Správné a přesné vedení pohybů
Trampolínka – výskoky
Nácvik základních rolí a hráčských funkcí –
pohybové hry
Únor
Hry na sněhu a ledě
Lidový tanec
Vytrvalostní cvičení
Šplh
Konkrétní zdravotní oslabení žáka

Březen
Zdravotně zaměřená cvičení
Nevhodná cvičení a činnosti
Pohybové hry a závody – zjednodušená pravidla
Protahovací a napínací cvičení
Chůze v terénu, základní dovednosti spojené
s přesunem po trase
Duben
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Atletika – základní techniky a pravidla
Nácvik hodu míčkem z rozběhu
Průpravné hry
Květen
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení silová a rychlostní
Pohybové hry s různým zaměřením
Sportovní hry dle zjednodušených pravidel –
fair play
Červen
Pohybové hry v přírodě
Překonávání překážek
Význam pohybu pro zdraví
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 18. 4. Tělesná výchova : 4. ročník

Ročníkové výstupy
TV-5-1-01

TV-5-1-02

TV-5-1-03

TV-5-1-04

TV-5-1-05

TV-5-1-06

TV-5-1-07

TV-5-1-08
TV-5-1-09

Žák
Ø podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
Ø zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
Ø zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti, vytváří varianty osvojených
pohybových her
Ø uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
Ø jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
Ø jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně reaguje,
respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví
Ø užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
Ø zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
Ø změří základní pohybové výkony a porovná je
s předchozími výsledky

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínácí a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, ,
průpravná, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, načiní a
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové
hry a aktivity, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení,
pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy
estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
· průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok
do dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či
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Tématické plány
Září
Základní zásady bezpečného pohybu
a chování při TV a sportu, oznámení
úrazu
První pomoc v podmínkách TV
Základní tělocvičné názvosloví
Nízký start na povel ,rychlostní
cvičení
sprint
Říjen
Pohybový režim, hygiena
pohybových činností
Vytrvalostní cvičení
Vytrvalostní běh 800m
Chůze v terénu, překonávání
překážek
Listopad
Obměny známých pohybových her
Přihrávky jednoruč, obouruč a
trčením
Chytání míče obouruč, jednoruč
Kotoul vpřed a jeho modifikace
Průpravná cvičení a nácvik kotoulu
vzad
Prosinec
Vedení míče driblinkem a nohou
Manipulace s míčem, pálkou a
ostatním náčiním
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie,
estetické držení těla
Přeskok – průpravná cvičení pro
odraz z můstku, nácvik roznožky na
šíř

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
TV-5-1-10

ZTV-5-1-01

ZTV-5-1-02

ZVT-5-1-03

Ø orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště, samostatně získá
potřebné informace

Ø zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením
v optimálním počtu opakování
Ø zvládá základní techniku speciálních
cvičení, koriguje techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
Ø upozorní samostatně na činnosti (prostředí),
které jsou v rozporu s jeho oslabením

jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání
podle zjednodušených pravidel minisportů
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu,
táboření, ochrana přírody
· plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace
na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden
plavecký způsob ( plavecká technika), prvky sebezáchrany a
dopomoci tonoucímu
· lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a
na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu
žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv –základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a
symboly
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností
– her, závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností –měření výkonů,
základní pohybové testy
· zdroje informací o pohybových činnostech
Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka,
prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro
Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová
cvičení,vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a
činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy,
základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro
samostatné cvičení
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Leden
Kondiční cvičení
Správné a přesné provedení pohybů
Trampolínka – výskoky
Nácvik základních rolí a hráčských
funkcí – miniformy sportovních her
Únor
Hry na sněhu a ledě
Lidový tanec
Vytrvalostní cvičení
Šplh
Konkrétní zdravotní oslabení žáka,
základy speciálních cvičení techniky
Březen
Nevhodná cvičení a činnosti
Pohybové hry, závody a soutěže
Protahovací a napínací cvičení
Průpravné cvičení pro zvládnutí stoje
na rukou

Duben
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Atletika – základní techniky a
pravidla
Olympijské ideály a symboly
Nácvik hodu míčkem z rozběhu
Průpravné hry
Květen
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení silová a rychlostní
Pohybové hry s různým zaměřením
Miniformy sportovních her
Červen
Pohybové hry v přírodě
Základy ochrany přírody
Význam pohybu pro zdraví

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím
ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností,
uklidnění po zátěži, napínácí a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, ,
průpravná, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, načiní a
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové
hry a aktivity, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení,
pohybová tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy
estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduché tance
· průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok
do dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či
jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání

Září
Základní zásady bezpečného pohybu
a chování při TV a sportu, oznámení
úrazu
První pomoc v podmínkách TV
Základní tělocvičné názvosloví
Nízký start na pove ,rychlostní
cvičení
sprint

Minimální doporučená úroveň
TV-5-1-01p
TV-5-1-02p

TV-5-1-03p

TV-5-1-04p

TV-5-1-05p
TV-5-1-06p
-

Žák:
Ø chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a
začleňuje pohyb do denního režimu
Ø zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým
oslabením
Ø zdokonaluje základní pohybové dovednosti
podle svých pohybových možností a
schopností
Ø uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady
pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné
pohybové činnosti
Ø reaguje na pokyny k provádění vlastní
pohybové činnosti
Ø dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair
play
Ø zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový
projev a správné držení těla
Ø zvládá podle pokynu základní přípravu
organismu
před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a
umí využívat cviky na odstranění únavy
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Říjen
Pohybový režim, hygiena
pohybových činností
Vytrvalostní cvičení
Vytrvalostní běh 800m
Chůze v terénu, překonávání
překážek
Listopad
Obměny známých pohybových her
Přihrávky jednoruč, obouruč a
trčením
Chytání míče obouruč, jednoruč
Kotoul vpřed a jeho modifikace
Průpravná cvičení a nácvik kotoulu
vzad
Prosinec
Vedení míče driblinkem a nohou
Manipulace s míčem, pálkou a
ostatním náčiním
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie,
estetické držení těla
Přeskok – průpravná cvičení pro
odraz z můstku, nácvik roznožky na
šíř
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ZTV-5-1-01

ZTV-5-1-02
ZVT-5-1-03

Ø zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením
v optimálním počtu opakování
Ø zvládá základní techniku speciálních cvičení,
koriguje techniku cvičení podle obrazu
v zrcadle, podle pokynů učitele
Ø upozorní samostatně na činnosti (prostředí),
které jsou v rozporu s jeho oslabením

podle zjednodušených pravidel minisportů
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu,
táboření, ochrana přírody
· plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace
na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden
plavecký způsob ( plavecká technika), prvky sebezáchrany a
dopomoci tonoucímu
· lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a
na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu
žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv –základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a
symboly
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností
– her, závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností –měření výkonů,
základní pohybové testy
· zdroje informací o pohybových činnostech
Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka,
prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro
Zdr.TV, zásady správného držení těla, dechová
cvičení,vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a
činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy,
základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro
samostatné cvičení
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím
ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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Leden
Kondiční cvičení
Správné a přesné provedení pohybů
Trampolínka – výskoky
Nácvik základních rolí a hráčských
funkcí – miniformy sportovních her
Únor
Hry na sněhu a ledě
Lidový tanec
Vytrvalostní cvičení
Šplh
Konkrétní zdravotní oslabení žáka,
základy speciálních cvičení techniky
Březen
Nevhodná cvičení a činnosti
Pohybové hry, závody a soutěže
Protahovací a napínací cvičení
Průpravné cvičení pro zvládnutí stoje
na rukou
Duben
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Atletika – základní techniky a
pravidla
Olympijské ideály a symboly
Nácvik hodu míčkem z rozběhu
Průpravné hry
Květen
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení silová a rychlostní
Pohybové hry s různým zaměřením
Miniformy sportovních her
Červen
Pohybové hry v přírodě
Základy ochrany přírody
Význam pohybu pro zdraví
Vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
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5. 18. 5. Tělesná výchova : 5. ročník

TV-5-1-01

TV-5-1-02

TV-5-1-03

TV-5-1-04

TV-5-1-05

TV-5-1-06

TV-5-1-07

TV-5-1-08

Ročníkové výstupy

Učivo

Tématické plány

Žák
Ø podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti, projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
Ø zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
Ø zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti, vytváří varianty
osvojených pohybových her
Ø uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
Ø jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
Ø jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně reaguje, respektuje při
pohybových činnostech opačné
pohlaví
Ø užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví,
cvičí podle jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
Ø zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění
po zátěži, napínácí a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, , průpravná,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, načiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách TV

Září
Základní zásady bezpečného pohybu a
chování při TV a sportu, oznámení úrazu
První pomoc v podmínkách TV
Základní tělocvičné názvosloví
Nízký start na povel ,rychlostní cvičení
sprint

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a
aktivity, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení, pohybová
tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – kondiční cvičení
s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
· průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do
dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným
herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
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Říjen
Informace o tělesné výchově a sportu
Pohybový režim, hygiena pohybových
činností
Vytrvalostní cvičení
Vytrvalostní běh 800m
Chůze v terénu, překonávání překážek
Listopad
Obměny známých pohybových her
Přihrávky jednoruč, obouruč a trčením
Chytání míče obouruč, jednoruč
Kotoul vpřed a jeho modifikace
Průpravná cvičení a nácvik kotoulu vzad
Prosinec
Vedení míče driblinkem a nohou
Manipulace s míčem, pálkou a ostatním
náčiním
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie,
estetické držení těla
Přeskok – průpravná cvičení pro odraz
z můstku, nácvik skrčky na šíř
Leden
Kondiční cvičení
Správné a přesné provedení pohybů
Trampolínka – výskoky
Miniformy sportovních her – základní
herní kombinace a herní činnosti
Únor
Hry na sněhu a ledě

TV-5-1-09
TV-5-1-10

Ø změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
Ø orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště,
samostatně získá potřebné informace

ZTV-5-1-01

Ø zařazuje pravidelně do svého
pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související
s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování

ZTV-5-1-02

Ø zvládá základní techniku speciálních
cvičení, koriguje techniku cvičení
podle obrazu v zrcadle, podle pokynů
učitele
Ø upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho
oslabením

ZVT-5-1-03

·
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turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření,
ochrana přírody
· plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace na
vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký
způsob ( plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci
tonoucímu
· lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a na
ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv –základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, signály
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností –
her, závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností –měření výkonů,
základní pohybové testy
· zdroje informací o pohybových činnostech
Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence,
pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro Zdr.TV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení,vnímání pocitů při cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní
technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení

339

Lidový tanec
Vytrvalostní cvičení
Šplh
Konkrétní zdravotní oslabení žáka,
základy speciálních cvičení - techniky
Březen
Nevhodná cvičení a činnosti
Pohybové hry, závody a soutěže
Protahovací a napínací cvičení
Průpravné cvičení pro zvládnutí stoje na
rukou

Duben
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Atletika – základní techniky a pravidla
Nácvik měření a psaní výkonů
Olympijské ideály a symboly
Nácvik hodu míčkem z rozběhu
Průpravné hry
Květen
Skok do dálky z rozběhu
Cvičení silová a rychlostní
Pohybové hry s různým zaměřením
Miniformy sportovních her
Červen
Pohybové hry v přírodě
Základy ochrany přírody
Význam pohybu pro zdraví
Uplatnění poznatků z dopravní výchovy
při přesunech do terénu
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
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Minimální doporučená úroveň
TV-5-1-01p

TV-5-1-02p

TV-5-1-03p

TV-5-1-04p

TV-5-1-05p

TV-5-1-06p
-

Žák:
Ø chápe význam tělesné zdatnosti pro
zdraví a začleňuje pohyb do denního
režimu
Ø zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení v souvislosti
s vlastním svalovým oslabením
Ø zdokonaluje základní pohybové
dovednosti podle svých pohybových
možností a schopností
Ø uplatňuje hygienické a bezpečnostní
zásady pro provádění zdravotně
vhodné a bezpečné pohybové činnosti
Ø reaguje na pokyny k provádění vlastní
pohybové činnosti
Ø dodržuje pravidla her a jedná v duchu
fair play
Ø zlepšuje svou tělesnou kondici,
pohybový projev a správné držení těla
Ø zvládá podle pokynu základní přípravu
organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení
činnosti a umí využívat cviky na
odstranění únavy

Činnosti ovlivňující zdraví
· význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu
· příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění
po zátěži, napínácí a protahovací cvičení
· zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, , průpravná,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické
využití
· rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
· hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
· bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, načiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
· pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a
aktivity, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení, pohybová
tvořivost
· základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení
s náčiním a nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
· rytmické a koordinační formy cvičení pro děti – kondiční cvičení
s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
· průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
· základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do
dálky, hod míčkem
· základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným
herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti
jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
· turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření,
ochrana přírody
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Září
Základní zásady bezpečného pohybu a
chování při TV a sportu, oznámení úrazu
První pomoc v podmínkách TV
Základní tělocvičné názvosloví
Nízký start na povel ,rychlostní cvičení
sprint
Říjen
Informace o tělesné výchově a sportu
Pohybový režim, hygiena pohybových
činností
Vytrvalostní cvičení
Vytrvalostní běh 800m
Chůze v terénu, překonávání překážek
Listopad
Obměny známých pohybových her
Přihrávky jednoruč, obouruč a trčením
Chytání míče obouruč, jednoruč
Kotoul vpřed a jeho modifikace
Průpravná cvičení a nácvik kotoulu vzad
Prosinec
Vedení míče driblinkem a nohou
Manipulace s míčem, pálkou a ostatním
náčiním
Tvořivé vyjádření rytmu a melodie,
estetické držení těla
Přeskok – průpravná cvičení pro odraz
z můstku, nácvik skrčky na šíř
Leden
Kondiční cvičení
Správné a přesné provedení pohybů
Trampolínka – výskoky
Miniformy sportovních her – základní
herní kombinace a herní činnosti
Únor
Hry na sněhu a ledě
Lidový tanec
Vytrvalostní cvičení
Šplh
Konkrétní zdravotní oslabení žáka,
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·

ZTV-5-1-01

ZTV-5-1-02

ZVT-5-1-03

Ø zařazuje pravidelně do svého
pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související
s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování
Ø zvládá základní techniku speciálních
cvičení, koriguje techniku cvičení
podle obrazu v zrcadle, podle pokynů
učitele
Ø upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho
oslabením

plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace na
vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký
způsob ( plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci
tonoucímu
· lyžování a bruslení ( podle podmínek školy ) – hry na sněhu a na
ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
· další pohybové činnosti ( podle podmínek školy a zájmu žáků)
Činnosti podporující pohybové učení:
· komunikace v Tv –základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, signály
· organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
· zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
· pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností –
her, závodů, soutěží
· měření a posuzování pohybových dovedností –měření výkonů,
základní pohybové testy
· zdroje informací o pohybových činnostech

základy speciálních cvičení - techniky

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení
· zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence,
pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro Zdr.TV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení,vnímání pocitů při cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
Speciální cvičení
· základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní
technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
· pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Červen
Pohybové hry v přírodě
Základy ochrany přírody
Význam pohybu pro zdraví
Uplatnění poznatků z dopravní výchovy
při přesunech do terénu
Vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
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Březen
Nevhodná cvičení a činnosti
Pohybové hry, závody a soutěže
Protahovací a napínací cvičení
Průpravné cvičení pro zvládnutí stoje na
rukou

Duben
Rozvoj kloubní pohyblivosti
Atletika – základní techniky a pravidla
Nácvik měření a psaní výkonů
Olympijské ideály a symboly
Nácvik hodu míčkem z rozběhu
Průpravné hry
Květen
Skok do dálky z rozběhu
Štafetový běh
Cvičení silová a rychlostní
Pohybové hry s různým zaměřením
Miniformy sportovních her
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5. 18. 6. Tělesná výchova : 6. – 9.ročník

Ročníkové výstupy
TV-9-1-01

TV-9-1-02
TV-9-1-03

TV-9-1-04
TV – 9-1-05

TV-9-2-01

TV-9-2-02

Žák
Ø aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
Ø usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky
zvolí vhodný rozvojový program
Ø samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými
svaly
Ø odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
Ø uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
Ø zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
Ø posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
§ význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport
dívek a chlapců
§ zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj zdravotně orientované
zdatnosti, kondiční programy, manipulace se zatížením
§ prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení
§ hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandartním
prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a
klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun
raněného

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
§ pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a
aktivity
§ gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
§ estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem –základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním,
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků, tance
§ úpoly – základy sebeobrany, základy aikido, judo, karate
§ atletika- rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy
překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
§ sportovní hry (alespoň dvě hry dle výběru školy) – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, hernín systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie
§ turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do
terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli
chodce a cyklisty, chůze se zátěží v mírně náročném terénu, táboření,
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ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění
vody, potravy, tepla
§ další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a
zájmu žáků)
TV-9-3-01

TV-9-3-02

TV- 9-3-03
TV-9-3-04
TV-9-3-05
TV-9-3-06

TV-9-3-07

ZTV-9-1-01
ZVT-9-1-02

ZTV-9-1-03

Ø užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu
Ø naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
Ø dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji
Ø rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající
z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
Ø sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí
Ø zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na úrovni školy,
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
Ø zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Ø uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
korekci zdravotních oslabení
Ø zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související
s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální
provedení
Ø aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
§ komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely a signály, gesta, značky, základy grafického zápisu
pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech
§ organizace prostoru a pohybových činností – v nestandartních
podmínkách, sportovní výzbroj a výstroj – výběr , ošetřování
§ historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci,
olympismus – olympijská charta
§ pravidla a osvojování pohybových činností – her, závodů, soutěží
§ zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých
činnostech
§ měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření,
evidence, vyhodnocování

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE
ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
§ základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky – základní
pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní režim
z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
§ oslabení podpůrně pohybového systému (A) – poruchy funkce
svalových skupin (A1), poruchy páteře – odchylky předozadního
zakřivení (A2) a vybočení páteře do stran (A3), poruchy stavby dolních
končetin (A4), lokální a celková relaxace, správné držení hlavy,
pletence ramenního, pánve, kolen, protažení prsních a bederních svalů,
zadní strany stehen a ohybačů kyčle, posilování šíjového,
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mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového
svalstva, vzpřimovačů trupu, zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu
pohybu, uvolňování páteře, rotační cvičení, správný dýchací stereotyp
§ oslabení vnitřních orgánů(B) – oslabení oběhového a dýchacího
systému (B1), oslabení endokrinního systému (B2), obezita (B3),
ostatní oslabení vnitřních orgánů (B4): (kromě cvičení ze skupiny A)
rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, hrudní a brániční
dýchání při zvýšené zátěži, adaptace na zvýšenou zátěž, cvičení
koordinace a rovnováhy
§ oslabení smyslových a nervových funkcí (C) – oslabení zraku (C1),
oslabení sluchu (C2), neuropsychická oslabení (C3): (kromě cvičení ze
skupiny A) adaptace srdečně cévního a dýchacího systému, koordinace
pohybu, rovnovážné polohy, rozvoj sluchového, zrakového a taktilního
vnímání rytmu, cvičení s hudebním doprovodem, orientace v prostoru,
zraková lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠESTRANNÉ ROZVÍJENÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
§ pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV –
s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Minimální doporučená úroveň
TV-9-1-02p

TV-9-1-03p

TV-9-1-04p
TV-9-1-04p
TV-9-1-05p
TV-9-1-05p
-

Žák
Ø usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových
schopností a o rozvoj pohybových dovedností
základních sportovních odvětví včetně zdokonalování
základních lokomocí
Ø cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení,
využívá základní kompenzační a relaxační techniky
k překonání únavy
Ø odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem
Ø vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a
tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
Ø uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a
zvládá zajištění odsunu raněného
Ø uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním
provozu
Ø chápe zásady zatěžování, jednoduchými zadanými testy
změří úroveň své tělesné zdatnosti

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
§ význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport
dívek a chlapců
§ zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj zdravotně orientované
zdatnosti, kondiční programy, manipulace se zatížením
§ prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení
§ hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandartním
prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a
klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun
raněného
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TV-9-2-01

TV-9-2-02p

TV-9-3-01p
TV-9-3-02

TV- 9-3-03
TV-9-3-04p
TV-9-3-05p
TV-9-3-06p

Ø zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
Ø posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí příčiny nedostatků

Ø užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka
Ø naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
Ø dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji
Ø rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající
z role hráče, rozhodčího, diváka
Ø sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a
vyhodnotí je
Ø spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
§ pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a
aktivity
§ gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
§ estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem –základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním,
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků, tance
§ úpoly – základy sebeobrany, základy aikido, judo, karate
§ atletika- rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy
překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo
granátem, vrh koulí
§ sportovní hry (alespoň dvě hry dle výběru školy) – herní činnosti
jednotlivce, herní kombinace, hernín systémy, utkání podle pravidel
žákovské kategorie
§ turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do
terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli
chodce a cyklisty, chůze se zátěží v mírně náročném terénu, táboření,
ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické
akce, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění
vody, potravy, tepla
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
§ komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely a signály, gesta, značky, základy grafického zápisu
pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech
§ organizace prostoru a pohybových činností – v nestandartních
podmínkách, sportovní výzbroj a výstroj – výběr , ošetřování
§ historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci,
olympismus – olympijská charta
§ pravidla a osvojování pohybových činností – her, závodů, soutěží
§ zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých
činnostech
§ měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření,
evidence, vyhodnocování
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE
ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
§ základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky – základní
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ZTV-9-1-01
ZTV-9-1-02

ZTV-9-1-03p

Ø uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při
korekci zdravotních oslabení
Ø zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související
s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální
provedení
Ø vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

pojmy osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní režim
z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
§ oslabení podpůrně pohybového systému (A) – poruchy funkce
svalových skupin (A1), poruchy páteře – odchylky předozadního
zakřivení (A2) a vybočení páteře do stran (A3), poruchy stavby dolních
končetin (A4), lokální a celková relaxace, správné držení hlavy,
pletence ramenního, pánve, kolen, protažení prsních a bederních svalů,
zadní strany stehen a ohybačů kyčle, posilování šíjového,
mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového
svalstva, vzpřimovačů trupu, zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu
pohybu, uvolňování páteře, rotační cvičení, správný dýchací stereotyp
§ oslabení vnitřních orgánů(B) – oslabení oběhového a dýchacího
systému (B1), oslabení endokrinního systému (B2), obezita (B3),
ostatní oslabení vnitřních orgánů (B4): (kromě cvičení ze skupiny A)
rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů, hrudní a brániční
dýchání při zvýšené zátěži, adaptace na zvýšenou zátěž, cvičení
koordinace a rovnováhy
§ oslabení smyslových a nervových funkcí (C) – oslabení zraku (C1),
oslabení sluchu (C2), neuropsychická oslabení (C3): (kromě cvičení ze
skupiny A) adaptace srdečně cévního a dýchacího systému, koordinace
pohybu, rovnovážné polohy, rozvoj sluchového, zrakového a taktilního
vnímání rytmu, cvičení s hudebním doprovodem, orientace v prostoru,
zraková lokalizace, rychlost zrakového vnímání
VŠESTRANNÉ ROZVÍJENÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
§ pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV –
s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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6. ročník
Září

základní zásady bezpečného
pohybu a chování při Tv (i
v šatnách), bezpečný přesun do
TV
hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové
aktivity

7. ročník

8. ročník

9. ročník

základní zásady bezpečného
pohybu a chování při Tv (i
v šatnách), bezpečný přesun do TV

základní zásady bezpečného
pohybu a chování při Tv (i
v šatnách), bezpečný přesun do TV

základní zásady bezpečného
pohybu a chování při Tv (i
v šatnách), bezpečný přesun do TV

hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové
aktivity

hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové
aktivity

hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové
aktivity

tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené
povely, signály, gesta a značky

tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené
povely, signály, gesta a značky

tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené
povely, signály, gesta a značky

speciální běžecká cvičení – běžecká
abeceda

speciální běžecká cvičení – běžecká
abeceda

speciální běžecká cvičení – běžecká
abeceda

rychlý běh – 60m

rychlý běh – 100m

rychlý běh –100m

Význam pohybu pro zdraví a vývoj
organismu

Význam pohybu pro zdraví a vývoj
organismu

Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu
a drog na zdraví a pohybovou
výkonnost

Vhodné množství pohybu a jeho
rozložení během dne

Rozdíly mezi rekreačním,
výkonnostním a vrcholovým
sportem

Protahovací a strečinková cvičení
Vytrvalostní cvičení
Přesun do terénu s uplatňováním
pravidel bezpečnosti silničního
provozu

tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené
povely, signály, gesta a značky
speciální běžecká cvičení –
běžecká abeceda
rychlý běh – 60m

Říjen

Ekologické chování při TV a sportu
v přírodě

Příprava organismu pro různé
pohybové činnosti

Chůze se zátěží v terénu

První pomoc při TV v různém
prostředí

Chůze se zátěží v terénu

Vytrvalý běh v terénu
Pohybové hry napodobivé pro
rozvoj tvořivosti, představivosti a
soulad s rytmickým doprovodem

Pohybová činnost při různém stupni
znečištění ovzduší

Chůze se zátěží v terénu
Chůze se zátěží v terénu

Listopad

Improvizované ošetření poranění a
odsun raněného

Vytrvalý běh v terénu
Vytrvalý běh v terénu
Pohybové hry pro osvojování
různých druhů lokomoce

pohybové hry pro rozvoj
koordinačních složek pohybu

Stoj na lopatkách

příprava a úklid náčiní a nářadí

Kotoul vpřed a jeho modifikace
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Vytrvalý běh v terénu
Pohybové hry pro osvojení
ovládání sportovního náčiní
Kotoul letmo, kotoul ze stoje na
rukou
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Roznožka přes kozu našíř

Rovnovážné polohy v různých
postojích

skoky na místě
Roznožka přes kozu na dél
skrčka přes kozu nadél

Průpravné hry (manipulace
s míčem) – přehazovaná

Kladina – různé druhy chůze

Skoky s odrazem z trampolíny
kladina – náskoky a seskoky
Kruhy – kotoul vpřed a vzad

Florbal – pohyb s hokejkou
Florbal – přihrávky

Prosinec

Florbal – střelba, postoj brankáře
aerobní formy cvičení s hudebním
doprovodem

Kondiční formy cvičení pro daný
věk žáků

Průpravné hry - ringo

Cvičení pro správné držení těla
v různých polohách

Základní význam jednotlivých
druhů cvičení a jejich použití

Hrazda – náskok do vzporu,
zákmihem seskok, sešin

Kruhy – komíhání ve svisu,
houpání u záhupu seskok

Hrazda – výmyk odrazem jednonož

Pády vzad skulením do kolébky,
kotoulem přes rameno

Základy estetického držení těla a
pohybu s rytmickým nebo
hudebním doprovodem

Průpravné úpoly – přetahy a
přetlaky, úpolové odpory

basketbal – uvolňování bez míče a
s míčem (driblinkem, obrátkou),
přihrávka jednoruč a obouruč (na
místě a v pohybu)
Význam soustředění při cvičení,
psychomotorická a relaxační
cvičení

Vyrovnávací a kompenzační
cvičení
Hrazda – přešvihy únožmo ve ve
vzporu
Rondat

Florbal – střelba

Kladina – klus, poskoky

Kruhy – houpání s obraty u
předhupu a záhupu, u záhupu
seskok

Cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti

Volejbal – odbití obouruč spodem,

Florbal – pohyby s hokejkou,
přihrávky

Basketbal – krytí útočníka s míčem
a bez míče, herní kombinace

Basketbal – herní činnosti
jednotlivce – driblink, obrátka
Pravidla osvojovaných pohybových
činností

Průpravné hry s míčem přehazovaná
Pravidla osvojovaných pohybových
činností

Volejbal – přihrávka, nahrávka
Pravidla osvojovaných pohybových
činností

Volejbal – herní kombinace
Pravidla osvojovaných pohybových
činností

Základní pohybové testy -způsoby
měření a zaznamenávání výkonů,
vzájemné hodnocení

Testy zdatnosti – měření výkonů,
význam hodnot srdeční frekvence
při TV a sportu

Základní pohybové testy
Sledování základních tělesných
parametrů pro zdraví

význam různých rolí ve sportu

Basketbal - přihrávky jednoruč – na
místě a za pohybu

Volejbal – odbití obouruč vrchem

Florbal – střelba, postoj brankáře

florbal – utkání, hra dle pravidel

Florbal – postoj brankáře, chytání

Volejbal – herní kombinace –

kladina – rovnovážné polohy

Florbal – přihrávky

Leden

Basketbal – střelba jednoruč,
obouruč z místa, dvojtaktem,
rozskok, vhazování
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Florbal – střelba

z různých prostorů

postavení při příjmu podání

Průpravné hry s míčem – ringo

Tvořivé vyjádření rytmu a hudby
pohybem

Basketbal – střelba jednoruč a
obouruč z místa

hrazda – podmet

Únor

Vzájemná komunikace a spolupráce
při osvojovaných pohybových
Basketbal – střelba jednoruč a
činnostech
obouruč z místa, dvojtaktem
Skrčka přes kozu našíř
Pohybové hry soutěživé
Kotoul vzad a jeho modifikace

Stoj na rukou

Průpravné hry (manipulace
s míčem) – vybíjená

Kruhy – svis vznesmo, střemhlav

Cvičení pro rozvoj pohybové
obratnosti

Pohybové hry - soutěživé
pohybové hry pro rozvoj
kondičních složek pohybu

Pohybové hry pro osvojení
techniky a pohybových dovedností

skoky z místa

přemet stranou - tvoření
jednoduchých sestav

Kladina – pohyby paží, obraty
Volejbal – spodní podání, vrchní
podání
Tanec

Basketbal – přihrávky obouruč – na
místě

basketbal – hra dle pravidel

Florbal – herní kombinace

Roznožka přes kozu na dél
s oddáleným odrazem

Basketbal – přihrávky jednoruč a
obouruč za pohybu

kladina – jednoduché vazby a
sestavy

Basketbal - rozskok, vhazování
volejbal – hra dle pravidel
organizace pohybových činností

Březen

Pohyb v přírodním prostředí,
aplikace základních pohybových
činností a pohybových her
v přírodním prostředí

Chůze v terénu s překonáváním
překážek a vykonáváním různých
pohybových úkolů

Vhodné a nevhodné prostředí pro
Sportovní výzbroj a výstroj – výběr, TV a sport
ošetřování
Rychlostně silová cvičení
Basketbal – přihrávky obouruč – za
pohybu
Prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního
Základní druhy oslabení – základní oslabení
pojmy osvojovaných činností
Základy sebeobrany
Základy sebeobrany
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Základní dovednosti spojené
s přesunem po trase a pobytem
v přírodě – rozdělávání ohně,
ošetření drobných poranění

Aplikace poznatků a dovedností
z jiných předmětů v přírodním
prostředí, elementární ochrana
přírody

Vhodné a nevhodné pohybové
činnosti

Organizace pohybových činností
v nestandartních podmínkách

Basketbal – rozskok, vhazování

První pomoc při TV a sportu
v různém prostředí

Základní údržba náčiní a některých
částí sportovišť
Soustředění na cvičení, vědomá
kontrola cvičení

Nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních
oslabení)
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Duben

Základy sebeobrany

Základy sebeobrany

Speciální běžecká cvičení –
běžecká abeceda
vytrvalý běh na dráze dívky 800,
chlapci 1500
skok do dálky z místa

Speciální běžecká cvičení –
běžecká abeceda
vytrvalý běh na dráze dívky 800,
chlapci 1500
skok do dálky z místa

Speciální běžecká cvičení –
běžecká abeceda
vytrvalý běh na dráze dívky 800,
chlapci 1500
skok do dálky z místa

Speciální běžecká cvičení –
běžecká abeceda
vytrvalý běh na dráze dívky 800,
chlapci 1500
skok do dálky z místa

fotbal – herní činnosti jednotlivce –
výběr místa (uvolňování,
nabíhání),zpracování míče, vedení
míče

fotbal – herní činnosti jednotlivce –
výběr místa (uvolňování, nabíhání),
zpracování míče, vedení míče

fotbal – herní činnosti jednotlivce –
výběr místa (uvolňování, nabíhání),
zpracování míče, vedení míče

fotbal – herní činnosti jednotlivce –
výběr místa (uvolňování, nabíhání),
zpracování míče, vedení míče

průpravné hry – přehazovaná

průpravné hry – přehazovaná

průpravné hry – přehazovaná

skok do dálky z optimálního
rozběhu

skok do dálky z optimálního
rozběhu

skok do dálky z optimálního
rozběhu

Nácvik štafetové předávky

Štafetový běh

Základy překážkového běhu

Koulařská gymnastika

Hod kriketovým míčkem z místa

Hod kriketovým míčkem z rozběhu

Hod granátem z místa a z rozběhu

Vrh z místa, sun, spojení sunu a
vrhu

Fotbal – přihrávky po zemi na
krátkou a střední vzdálenost,
přihrávka hlavou na místě

Fotbal – přihrávky, střelba z místa a
po vedení míče, odebírání míče

Fotbal – přihrávky, střelba, vedení
míče, odebírání míče, činnost
brankáře

Vrh koulí ( D 3kg, CH 4 kg)

Průpravné hry – vybíjená

Fotbal – útočné a obranné situace,
herní systémy, hra dle pravidel
žákovské kategorie

průpravné hry – přehazovaná
skok do dálky z optimálního
rozběhu

Květen

Průpravné hry – vybíjená
Průpravné hry – vybíjená
Historie a současnost sportu –
významné soutěže a sportovci

Historie a současnost sportu –
významné soutěže a sportovci

Měření a evidence výkonů
Průpravné hry – vybíjená

Základy orientačního běhu
Orientace v přírodě
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Ukrytí v přírodě, nouzový
přístřešek

Přežití v přírodě – zajištění potravy,
potravy, tepla
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Červen

Atletický čtyřboj – sprint,
vytrvalostní běh, skok do dálky,
hod míčkem

Atletický čtyřboj – sprint,
vytrvalostní běh, skok do dálky,
hod míčkem

Atletický čtyřboj – sprint,
vytrvalostní běh, skok do dálky,
hod míčkem

Atletický čtyřboj – sprint,
vytrvalostní běh, skok do dálky, vrh
koulí

Olympismus

Olympismus

Olympismus

Olympismus

Průpravné hry – ringo

Průpravné hry – ringo

Průpravné hry – ringo

Průpravné hry – ringo

Fotbal – střelba z místa a po vedení
míče

Fotbal – činnost brankáře

Fotbal – útočné a obranné situace,
hra dle pravidel žákovské kategorie

Fotbal – hra dle pravidel žákovské
kategorie

Příprava turistické akce – využití
návyků a dopravního chování při
přesunech po komunikacích a
v dopravních prostředcích

Příprava turistické akce – využití
návyků a dopravního chování při
přesunech po komunikacích a
v dopravních prostředcích

Příprava turistické akce – využití
návyků a dopravního chování při
přesunech po komunikacích a
v dopravních prostředcích

Příprava turistické akce – využití
návyků a dopravního chování při
přesunech po komunikacích a
v dopravních prostředcích
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5. 19. DĚLÁNÍ / PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ
Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání pracovních dovedností v různých oborech lidské činnosti, přispívá k
profesní orientaci žáka. Oblast se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Doplňuje vzdělávání o důležitou a nezbytnou složku. Tím se odlišuje
od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět má na prvním stupni časovou dotaci 13 hodin a je v 1. až 5. ročníku posílen o 8 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace.
Výuku mají společnou chlapci i děvčata. Vzdělávací předmět Dělání vznikl z předmětu Pracovní vyučování a zahrnuje čtyři tematické okruhy:
· Práce s drobným materiálem
· Konstrukční činnosti
· Pěstitelské práce
· Příprava pokrmů.
Na prvním stupni je ve všech tematických okruzích kladen důraz především na rozvoj jemné motoriky, vytváření pracovních návyků a dovedností a
přispívá k rozvoji pozitivního vztahu k práci a úctě k lidským výtvorům.
Na druhém stupni má předmět časovou dotaci 11 hodin, je posílena o 8 disponibilních hodin a výuka je společná pro chlapce i dívky. Výuka probíhá
většinou ve třídách nebo v dílnách. Plníme tématické okruhy:
· Práce s technickými materiály
· Pěstitelské práce a chovatelství
· Provoz a údržba domácnosti
· Příprava pokrmů
· Svět práce
Na druhém stupni přispívá k vytváření životní a profesní orientace a připravuje žáka k uplatnění v dalším životě a integraci do společnosti.
Ve všech ročnících umožňuje předmět Dělání / Pracovní vyučování žákovi seznámit se s různými druhy pracovních činností, objevit své profesní
možnosti a zažít uspokojení z dobře vykonané práce. Prostřednictvím předmětu Dělání / Pracovní vyučování poznává žák lidové zvyky, tradice a řemesla
České republiky a jiných států Evropy.
Cílem Dělání je:
§ rozvoj jemné motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků z různých pracovních činností
§ vytvoření pozitivního vztahu k práci
§ získání schopnosti práce v kolektivu a vytvoření odpovědnosti za své i společné výsledky práce
§ dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
§ rozvoj přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů
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Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby s těmito předměty :
Občanskou výchovou, Prvoukou, Přírodovědou, Přírodopisem, Výchovou k občanství, Počty / Matematikou , Fyzikou , Výtvarnou výchovou a
Informatikou.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
· žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
· učitel vede žáky ke správným způsobům užívání pracovních materiálů, nástrojů, technik, vybavení a pracovních pomůcek
· žák si uvědomuje význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
· učitel nabízí žákům různé Dělání, které jsou základem k dalšímu profesnímu uplatnění
Kompetence k řešení problémů
· žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
· učitel zařazuje takové metody, při kterých žáci dokáží samostatně volit vhodné pracovní pomůcky k daným činnostem
· žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
Kompetence komunikativní
· žák vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
· učitel motivuje žáky k tomu, aby vyjádřili své názory a nápady a dokázali je obhájit
· žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
· učitel zadává úkoly, které mohou žáci plnit společně a konzultovat společně výsledky práce
Kompetence sociální a personální
· žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
· učitel nabízí žákům kooperativní činnosti
· žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
· učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel a vede žáky k uvědomění si důsledků jejich porušování
· žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
· učitel povzbuzuje žáky ke vzájemnému respektování individuálních schopností a umožňuje diferencované výkony jednotlivých žáků
Kompetence občanské
· žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí
· učitel vede žáky k ochraně svého zdraví, seznamuje je se zdravým životním stylem a motivuje je k zlepšování životního prostředí
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Kompetence pracovní
· žák zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
· učitel vede žáky k používání vhodných metod a postupů při pracovních činnostech
· žák má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
· učitel vytváří příležitosti k prožití úspěchu z vykonané práce
· žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních
činnostech
· učitel důsledně vyžaduje dodržování pravidel a vede žáky k uvědomění si důsledků jejich porušování
· žák pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci
· učitel zařazuje úkoly, při kterých mohou žáci pracovat podle návodu nebo slovní instrukce
· žák je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
· učitel vyžaduje pečlivé dokončování práce s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a pracovní tempo jednotlivých žáků
· žák reálně posoudí výsledek své práce a práce ostatních
· učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce a vzájemně hodnotit úspěšnost vykonané práce
· žák má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
· žák využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
· učitel seznamuje žáky s různými profesemi a umožňuje mu vyzkoušet si různé pracovní postupy směřující k volbě jeho budoucího povolání
Kompetence digitální
Ø žák využívá elektronické zdroje pro své učení,různé aplikace a technologie, které přispívají k učení
Ø žák se seznamuje s digitálními pomůckami, aplikacemi při školní práci
Ø žák zvládá ovládat elektronické pomůcky při výuce i samostatné práci
Ø žák je schopen posoudit informace obsažené v digi. materiálech
· učitel žáka vede k posuzování získaných informací, k uvědomění si správného a rozumného používání moderních technologií
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Realizace průřezových témat v předmětu

Předmět
Třída
1.
2.

DĚLÁNÍ / PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ
OSV

VDO

Sociální
rozvoj

4.

Morální
rozvoj

MeV

EV

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

Tvorba med. sdělení

Základní podmínky života

Interpretace vztahu med. sdělení a
reality

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

· Evropa a svět nás zajímá
· Objevujeme Evropu a
svět
· Jsme Evropané

5.

· Kulturní rozdíly
· Multikulturalita

6.

8.

MuV

Osobnostní
rozvoj

3.

7.

VMEGS

· Občanská společnost a
škola

Vztah člověka k prostředí

Lidské vztahy
· Principy sociálního smíru a
solidarity
· Ekosystémy
· Lidské aktivity
· Zákl. podmínky života

9.
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5. 19. 1. Dělání : 1. ročník

Ročníkové
výstupy
ČSP-3-1-01

ČSP-3-1-02

ČSP-3-2-01

ČSP-3-3-01

ČSP-3-3-02

ČSP-3-4-01
ČSP-3-4-02

Učivo

Tematické plány

Žák
Ø vytváří jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i
netradičních materiálů
Ø pracuje podle slovního
návodu a předlohy

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla

Září
Základní pomůcky, seznámení s nimi
Konstrukční práce – práce se stavebnicemi
Práce s papírem – trhání, třídění dle barev
Manipulace s nůžkami a lepidlem
Modelování

Žák
Ø zvládá elementární
dovednosti a činnosti
při práci se
stavebnicemi

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem

Listopad
Konstrukční práce – město
Práce s nůžkami – stříhání podél čáry
Keramika – drobné dárky
Péče o pokojové květiny – zálivka
Vaření – výběr a nákup, jednoduchá
švédská snídaně – Hygiena při jídle,
stravovací návyky

Žák
Ø provádí pozorování
přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky
pozorování
Ø pečuje o nenáročné
rostliny
Žák
Ø připraví tabuli pro
jednoduché stolování
Ø chová se vhodně při
stolování

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
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Říjen
Konstrukční práce – hospodářský dvůr
Práce s přírodním materiálem – kaštany
Práce s keramickou hlínou – modelování
jednoduchých tvarů
Modelování – korálky a jiné tvary
Úprava odlitku barvou

Prosinec
Kombinované techniky práce
Vaření - Výroba vánočního cukroví
Výroba vánočních řetězů a ozdob
Drobné dárky
Leden
Péče o pokojové květiny
Úklid třídy – zametání, údržba tabule,
vytírání lavic
Práce s plastelínou – sněhulák

Poznámky
Výrobky:
Drak – vystřihování nalepování
Ježek – nalepování, práce s
přírodninami
Ovoce – modelování
Libovolné téma se stavebnicemi
Výrobky:
Panáčci a zvířátka z kaštanů
Korálky a jiné – modelování
Odlitky ze sádry – podzimní
motivy- barvení
Keramika – korálky, talířek
List – vystřihování
Výrobky:
Sněhulák – papír
Večerníčkoví čepice
Ubrousek – do VV
Šála a rukavice – do VV
Kočičky – zápich do květináčů
Výrobky:
Sněhulák
Polštářek – motiv vánoc
Malování odlitků
Čert a Mikuláš
Kapr na udici - vystřihování
Výrobky:
Vločky – práce s nůžkami a
lepidlem
Sněhuláci – zápich do květináče
Papírová maska
Modelování – sněhulák, zimní
sporty
Výroba zimní pohlednice –
kombinovaná technika

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

· technika v kuchyni – historie a význam

Minimální doporučená úroveň
ČSP-3-1-01p

ČSP-3-1-02

ČSP-3-2-01

ČSP-3-3-01p

ČSP-3-3-02

ČSP-3-4-01p
ČSP-3-4-02

Žák
Ø zvládá základní manuální
dovednosti při práci s
jednoduchými materiály
a pomůckami; vytváří
jednoduchými postupy
různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů
Ø pracuje podle slovního
návodu a předlohy

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla

Žák
Ø zvládá elementární
dovednosti a činnosti
při práci se
stavebnicemi

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem

Žák
Ø provádí pozorování
přírody v jednotlivých
ročních obdobích a
popíše jeho výsledky
Ø pečuje o nenáročné
rostliny

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

Žák
Ø upraví stůl pro
jednoduché stolování
Ø chová se vhodně při
stolování

PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
technika v kuchyni – historie a význam
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Tučňák
Únor
Práce s korálky – navlékání
Konstrukční práce – libovolné téma
Práce s papírem

Březen
Práce s papírem
Práce s kombinovaným materiálem
Péče o pokojové květiny – přesazování
Velikonoční výzdoba
Práce s keramickou hlínou

Duben
Práce s drobným materiálem
Práce s jehlou a nití
Vaření
Osobní hygiena a první pomoc

Květen
Seznámení s nářadím, sběr větviček
Výuka zametání
Pěstitelské práce
Práce s papírem
Práce s keramickou hlínou
Vaření
Červen
Péče o pokojové květiny
Práce s papírem
Vaření

Výrobky:
Náramek z korálků
Valentinské přání, Srdce
Domácí zvířata - vystřihování –
vymalování
Klaun
Koláž z barevných papírů
vystřihování
Výrobky:
Papírová květina na špejli
papírové ozdoby do oken –
květina, motýl
Ozdoby na špejli
Vařečková princezna
Kraslice
Výrobky:
Navlékání korálků - náhrdelník
Provlékací obrázky
Tkání na plotě
Šití na papíře
Pudink, kakao, čaj.
Jednoduchá svačina
Výrobky:
Klíčení hrachu
Košíček
Kroužky na ubrousky
Vaření – topinky, topinky ve
vajíčku, míchaná vejce
Výrobky:
Papírový panáček
Žába
Polévka ze sáčku
Náhrdelník
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5. 19. 2. Dělání : 2. ročník

Ročníkové výstupy
ČSP-3-1-01

ČSP-3-1-02

ČSP-3-2-01

ČSP-3-3-01
ČSP-3-3-02

ČSP-3-4-01
ČSP-3-4-02

Žák
Ø vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů
Ø pracuje podle slovního
návodu a předlohy

Žák
Ø zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
Žák
Ø provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
Ø pečuje o nenáročné rostliny
Žák
Ø připraví tabuli pro
jednoduché stolování
Ø chová se vhodně při
stolování

Učivo

Tematické plány

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
· technika v kuchyni – historie a význam
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Poznámky

Záři
Bezpečnost práce v hodinách – oděv,
pomůcky
Poznávání pokojových rostlin –
zalévání, kypření
Mytí ovoce, výroba ovocného salátu
Práce s papírem

Výrobky:
Ovoce a zelenina – modelování
Ovoce a zelenina Vystřihování a nalepování
Drak
Ježek
Ovocný salát

Říjen
Podzimní zpracování půdy
Péče o pokojové květiny
Třídění drobného materiálu
Práce s drobným materiálem

Výrobky:
Postavy z kaštanů
Korálky ze šípků, jeřabin
Panáček – skládaná harmonika
Ubrousek z látky – otisky listů
Klaun – modelování

Listopad
Mytí zeleniny, nádobí
Modelování – poznávání vlastností
hmoty
Práce s keramickou hlínou
Práce s papírem
Šití
Konstrukční práce - město

Výrobky:
Zvíře – modelování
Sněhulák
Obrovský brouk
Housenka – harmoniky
Čert a Mikuláš – zápich
Vyšívání na kartě

Prosinec
Příprava jednoduchého jídla, základy
stolování
Vánoční výzdoba tabule
Práce s papírem
Modelování, keramika

Výrobky:
Čaj, kakao, svačina
Sněhulák - modelování
Vánoční ozdoby a cukroví

Leden
Modelování
Práce s papírem
Práce montážní a demontážní
Úklid
Péče o pokojové květiny
Setí rajčat

Výrobky
Zimní sporty - modelování
Vločka – vystřihování a
nalepování
Zasněžený obrázek – koláž s
vatou
Úprava sádrových odlitků
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Kočka na špejli
Karnevalová maska

Minimální doporučená úroveň
Žák
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
ČSP-3-1-01p Ø zvládá základní manuální
· vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
dovednosti při práci s
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
jednoduchými materiály a
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
pomůckami; vytváří
využití
jednoduchými postupy různé
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
předměty z tradičních i
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
netradičních materiálů
provlékání, modelování apod.)a postupy,
ČSP-3-1-02 Ø pracuje podle slovního
organizace práce
návodu a předlohy
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla
ČSP-3-2-01

Žák
Ø zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

Žák
ČSP-3-3-01p Ø provádí pozorování přírody v
jednotlivých ročních
obdobích a popíše jeho
výsledky
ČSP-3-3-02 Ø pečuje o nenáročné rostliny
Žák
ČSP-3-4-01p Ø upraví stůl pro jednoduché
stolování
ČSP-3-4-02 Ø chová se vhodně při stolování

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
technika v kuchyni – historie a význam
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Únor
Hygiena těla – ruce, zuby, vlasy
Práce montážní a demontážní
Práce s drobným materiálem

Výrobky
Sněhulák - lepící tapeta
Náhrdelník – korálky
Lego – stavebnice
Valentýnka , Srdce

Březen
Pěstitelské práce - práce s klíčidlem,
rychlení řeřichy
Úklid třídy - zametání, mytí umyvadla,
Údržba a úklid koupelny a kuchyně
Jarní práce na zahradě – údržba půdy
Práce s papírem
Práce s keramickou hlínou

Výrobky:
Ozdoby do oken
Maňásek
Velikonoční košík – kraslice s
řeřichou
Stojánek na vajíčka
Velikonoční ozdoby

Duben
Péče o oděv a obuv – ukládání
Pěstitelské práce – rozmnožování
rostlin
Nákup základních potravin
Porovnávání základních vlastností
textilu a papíru
Práce s papírem

Výrobky:
Kytka – papírová, textilní
Moře
Oblékací panáčci a oděvy pro
ně
Květináč
Prakticky – množení různých
pokojových květin a sázení do
ozdobného květináče vlastní
výroby

Květen
První pomoc, lékárnička
Základní léčivé rostliny – sběr, sušení,
poznávání
Práce s keramickou hlínou
Práce s papírem

Červen
Práce s keramickou hlínou
Práce s papírem, kartonem, textilem
Údržba pokojových květin

Výrobky:
Herbář
Beruška
Obaly na dárečky
papírová květina
Domeček pro lesní zvířátka
Sova
Výrobky:
Pexeso
Letní pohlednice
Mobil ze sádrových motivů léta
Úklid pomůcek a třídy

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“ zpracovaný dle RVP ZV

5. 19. 3. Dělání : 3. ročník

Ročníkové výstupy
ČSP-3-1-01

ČSP-3-1-02

ČSP-3-2-01

ČSP-3-3-01
ČSP-3-3-02

ČSP-3-4-01
ČSP-3-4-02

Žák
Ø vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů
Ø pracuje podle slovního
návodu a předlohy

Žák
Ø zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
Žák
Ø provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
Ø pečuje o nenáročné rostliny

Žák
Ø připraví tabuli pro
jednoduché stolování
Ø chová se vhodně při
stolování

Učivo

Tematické plány

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
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Září
Seznámení s BOZP
Práce se stavebnicí
Práce s papírem
Práce s keramickou hlínou

Říjen
Práce s keramickou hlínou
Práce s papírem
Vaření – spotřebiče, skladování
potravin

Listopad
Práce s papírem, textilem
Práce se stavebnicí Merkur
Šití
Vaření – cukroví, uchovávání cukroví

Poznámky
Výrobky:
Jednoduché a složité modely
sestavovat
Ovoce a zelenina –
vystřihování, nalepování,
vlnění
Drak
Otisky listů na tričko
Korálky z přírodnin
Podzimní skřítek
Výrobky:
Město – budovy, kašna,
dopravní značky – využití
obalů, krabic
Jablko – skládání a překládání
Podzimní dárek pro maminku
Ježek
Výrobky:
Ptáček, Prase
Beruška – šablona, stříhání,
lepení
Sněhulák – vlnička
Záložka – vzorník základních
stehů

Prosinec
Práce s papírem
Šití
Práce s přírodním materiálem

Výroby:
Ozdoby do okna
Vánoční ozdoby – šišky
Stromy v zimě
Dečka – základní stehy –
vzorník
Jednoduchá vánoční dárek

Leden

Výrobky
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· technika v kuchyni – historie a význam

Minimální doporučená úroveň
ČSP-3-1-01p

ČSP-3-1-02

ČSP-3-2-01

ČSP-3-3-01p

ČSP-3-3-02

ČSP-3-4-01p
ČSP-3-4-02

Práce s papírem
Šití
Montážní a demontážní práce

Žák
Ø zvládá základní manuální
dovednosti při práci s
jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří
jednoduchými postupy
různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů
Ø pracuje podle slovního
návodu a předlohy

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla

Žák
Ø zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem

Duben
Péče o pokojové květiny
Vaření
Práce s papírem a textilem
Práce s keramickou hlínou

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

Květen
Práce s keramickou hlínou
Péče o životní prostředí
Práce s papírem a textilem
Šití

Žák
Ø provádí pozorování přírody
v jednotlivých ročních
obdobích a popíše jeho
výsledky
Ø pečuje o nenáročné rostliny
Žák
Ø upraví stůl pro jednoduché
stolování
Ø chová se vhodně při
stolování

PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování
· technika v kuchyni – historie a význam
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Únor
Práce s papírem
Péče o pokojové květiny
Modelování, keramická hlína
Výsev paprik

Březen
Práce s papírem
Vaření
Zelenina – druhy zeleniny

Červen
Práce na zákoně, zahradě – okrasné
rostliny
Léčivé a jedovaté rostliny, rostliny jako
drogy
Modelování – modelovací hmota
Šití

Zima , Sněhulák
Sněhové vločky
Myška – šití
Parník, lodička – origami
Výrobky:
Loď, čepice, žába - origami
Srdce, Valentinka
Čepice
Zima – modelování na volné
téma
Výrobky:
Ovečka, kuře – vlna, vata,
bambule
Velikonoční výzdoba
Pečení beránka a perníků
Šnek
Broučci
Výrobky:
Rozpustilý motýlci
Kočičky
Papírová květina
Planety – textil, papír
Polévka ze sáčku, pudink –
práce podle návodu
Výrobky:
Maňásek
Ubrousek – křížkový steh
Slunečnice – textil, papír
Váza plná květin
Výroba ručního papíru – přání
pro maminku
Sluníčko
Výrobky
Přišívání knoflíků – kočička
Váza – modelování
Dokončení započatých výrobků
Úklid pomůcek a třídy
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5. 19. 4. Dělání : 4. ročník

ČSP-5-1-01

ČSP-5-1-02
ČSP-5-1-03
ČSP-5-1-04

ČSP-5-2-01
ČSP-5-2-02
ČSP-5-2-03

ČSP-5-3-01
ČSP-5-3-02
ČSP-5-3-03

Ročníkové výstupy

Učivo

Žák
Ø vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
Ø využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem prvky
lidových tradic
Ø volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
Ø udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla

Žák
Ø provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
Ø pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
Ø dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu
Žák
Ø provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
Ø ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
Ø volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky,

Tematické plány

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin,
osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky,
koření, zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
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Poznámky

Září
Seznámení s BOZP
Podzimní práce v parku
Úklid a výzdoba třídy
Práce s textilem
Práce s netradičním materiálem

Výrobky:
Výzdoba triček – foukací
fixy
Pletení z bužírek
Výtvarné barevné sítě
Ručně malovaný balicí papír

Říjen
Podzimní práce na zahradě a na
poli
Péče o pokojové rostliny –
zalévání, kypření, odstranění
odumřelých částí
Práce s papírem
Práce s keramickou hlínou

Výrobky:
Závěsné dekorativní
lampičky
Veselé dopisy – obálka
Loutka z papírových roliček
Origami
Otisky rukou na různý
materiál

Listopad
Základy stolování v rodině
Mytí a utírání nádobí
příprava jednoduchého pokrmu,
svačiny
Šití - navlékání nitě, uzlík, druhy
tkanin a použití

Výrobky:
Zašívání dírek
Sešívání – dečka prošívaná
Vaření: Salát ovocný,
zeleninový, čaj kakao.
Krupičná kaše

Prosinec
Vánoční výzdoba, tradice, zvyky
Vaření

Leden
Hygiena těla a vlasů
Péče o rodinu – sourozence, hračky,
bezpečnost při hře

Výrobky:
Pomazánka, chlebíčky
Skládané vánoční stromečky
Zpívající anděl
Ozdoby na vánoční
stromeček
Výrobky:
Chlebová plastika
Modelování s bílkovou
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ČSP-5-3-04

ČSP-5-4-01
ČSP-5-4-02
ČSP-5-4-03
ČSP-5-4-04

nástroje a náčiní
Ø dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu
Žák
Ø orientuje se v základním
vybavení kuchyně
Ø připraví samostatně jednoduchý
pokrm
Ø dodržuje pravidla správného
stolování a společenského
chování
Ø udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc i
při úrazu v kuchyni

· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie

PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
· technika v kuchyni – historie a význam

Základy žehlení
Práce s modelovací hmotou,
keramika
Únor
Šití – přední, zadní steh, batika
Hygiena
Vytváření prostorových modelů –
cheva, lego
Březen
Zdravověda, první pomoc –
bodnutí, puchýře, odřenina,
popálenina
Vybavení lékárničky
Pěstitelské práce – rychlení
zeleniny
Kombinované techniky práce

Minimální doporučená úroveň
Žák
ČSP-5-1-01p Ø vytváří přiměřenými pracovními
postupy různé výrobky z daného
materiálu
ČSP-5-1-02p Ø využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem vlastní fantazii
ČSP-5-1-03 Ø volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
ČSP-5-1-04p Ø udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při drobném poranění
ČSP-5-2-01
ČSP-5-2-02

Žák
Ø provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
Ø pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou,
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Duben
Péče o pokojové rostliny – množení
Péče o dřeviny – ochrana a škůdci
Balení předmětů a dárků
Práce s keramickou hlínou
Velikonoce – tradice a zvyky
Květen
Péče o životní prostředí – třídění
odpadů
Šití
Léčivé a jedovaté rostliny

polevou
Příprava těstovinového
salátu
Sněhové vločky z hlíny
Postava z keramické hlíny
Výrobky:
Trička a ubrousky – batika
Vzorník stehů v barvách
Práce se stavebnicemi

Výrobky:
Výroba bytových doplňků
Polštářek
Ubrus
Závěsy
Stojánek na ubrousek
Malovaný talíř
Výzdoba oken – slupovací
barvy
Výrobky:
Balicí papír – potisk,
barvení
Krabička – origami
Balení výrobků do
ozdobných obalů
Výroba ozdoby na obal
dárku
Srdíčko pro maminku
Výrobky.
Květiny z plastových lahví
Větrník z plastových lahví
Papírová hmota – talíře,
misky
Panenka – šití
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ČSP-5-2-03p Ø udržuje pořádek na svém
pracovním místě, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při drobném
úrazu
Ø užívá jednoduché pracovní nástroje
a pomůcky
Žák
ČSP-5-3-01p Ø dodržuje základní podmínky a
užívá postupy pro pěstování
vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p Ø ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny a
provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 Ø volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04p Ø dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu na zahradě
Žák
ČSP-5-4-01p Ø uvede základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 Ø připraví samostatně jednoduchý
ČSP-5-4-03p
pokrm
Ø dodržuje pravidla správného
ČSP-5-4-04
stolování a společenského
chování při stolování
Ø udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při
úrazu v kuchyni
Ø uplatňuje zásady zdravé výživy

Červen
Příprava pokrmů
Práce s papírem
Letní odívání a péče o zevnějšek
Návrh šatů – koláž s textilem

jednoduchým náčrtem

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin,
osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky,
koření, zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie

PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
· technika v kuchyni – historie a význam
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Výrobky:
Ovocný pohár
Pudink
Jednoduchý moučník
Větrník z papíru – porovnání
materiálu a práce s ním
Akvárium nebo moře
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5. 19. 5. Dělání : 5. ročník

ČSP-5-1-01

ČSP-5-1-02
ČSP-5-1-03
ČSP-5-1-04

ČSP-5-2-01
ČSP-5-2-02
ČSP-5-2-03

ČSP-5-3-01
ČSP-5-3-02
ČSP-5-3-03

Ročníkové výstupy

Učivo

Tematické plány

Žák
Ø vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
Ø využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem prvky
lidových tradic
Ø volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
Ø udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla

Září
Seznámení s BOZP, pomůcky
Práce s papírem
Péče o pokojové květiny – druhy
květin a specifika péče o jednotlivé
skupiny květin
Práce s přírodninami
Herbář léčivých rostlin

Výrobky:
Koláž – podzimní strom
Panáček z přírodnin
Výroba celého draka
Bramborová tiskátka

Říjen
Práce na poli, okopaniny
Zpracování půdy na podzim
Vyvážené složení potravy
Práce s kombinovanými materiály –
rozdíly při práci s nimi
BOZP v dílně, keramické dílně
Práce s keramickou hlínou

Výrobky:
Kostka – papírová
Kostka – textilní – molitan
Kostka – dřevo
Kostka – kov – řezání
Koláž z odpadu při práci

Listopad
Práce s keramickou hlínou
Péče o textile, druhy látek
Šití – základní stehy, použití, druhy

Výrobky:
Hausbóty – dřevo a textil
Ozdobné vánoční krabice
Knoflíková koláž
Záložka – vyšívání obrázku
křížkovým stehem

Prosinec
Práce s papírem
Základy aranžování – vánoční
vazba
Základy stolování

Výrobky:
Vánoční svícen
Zpívající anděl – papír
Novoročenka
Vánoční ozdoby

Leden
Hygiena a zdravotní výchova
Údržba oděvu

Výrobky:
Jednoduchá razítka ze dřeva
Reliéf z odřezků

Žák
Ø provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
Ø pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
Ø dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu
Žák
Ø provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
Ø ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
Ø volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin,
osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky,
koření, zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
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ČSP-5-3-04

ČSP-5-4-01
ČSP-5-4-02
ČSP-5-4-03
ČSP-5-4-04

Ø dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu
Žák
Ø orientuje se v základním
vybavení kuchyně
Ø připraví samostatně jednoduchý
pokrm
Ø dodržuje pravidla správného
stolování a společenského
chování
Ø udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc i
při úrazu v kuchyni

· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie

PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
· technika v kuchyni – historie a význam

Minimální doporučená úroveň
Žák
ČSP-5-1-01p Ø vytváří přiměřenými pracovními
postupy různé výrobky z daného
materiálu
ČSP-5-1-02p Ø využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem vlastní fantazii
ČSP-5-1-03 Ø volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
ČSP-5-1-04p Ø udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při drobném poranění

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
· vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)
· pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
využití
· jednoduché pracovní operace (ohýbání,
mačkání, překládáni, lepení, navlékání,
provlékání, modelování apod.)a postupy,
organizace práce
· bezpečnost práce
· lidové zvyky, tradice, řemesla

Žák
Ø provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 Ø pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03p Ø udržuje pořádek na svém

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
· stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů
· práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

ČSP-5-2-01
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Práce se dřevem
Boz v dílně

Autíčko , Přívěšek na klíče

Únor
Práce se dřevem – přesné měření,
práce podle nákresu
Boz v dílně

Výrobky:
Hřebíková koláž
Letedlo
Nízký reliéf ze dřeva
Svícen – rašple

Březen
Šití
Péče o pokojové květiny –
přihnojování, přesazování
Práce s keramickou hlínou

Výrobky:
Jehelníček
Přívěšek na klíče
Bambule
Koláž z textilních zbytků
Polštářek s knoflíky

Duben
Zdravověda
První pomoc
Vybavení lékárničky
Práce s papírem
Velikonoce
Herbář léčivých rostlin –
pokračování

Výrobky:
Košík na kuřátka
Velikonoční ozdoby
Pohlednice
Velikonoční zajíčci – zápich

Květen
Práce na zeleninové zahradě
Základy aranžování
Základní léčivé byliny – sběr,
sušení
Práce s netradičním materiálem sádra

Výrobky:
Sádrové odlitky a barvení
Ozdobná krabice s využitím
odlitků
Zápichy z odlitků
Balení odlitků
Aranžování kytice z lučního
kvítí

Červen
Práce s drátem, kovem
Péče o domácnost – hospodaření,
úklid

Výrobky:
Prstýnek – kovová matička
Přívěšky na klíče – drátové
ozdoby
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pracovním místě, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při drobném
úrazu
Ø užívá jednoduché pracovní nástroje
a pomůcky

Žák
ČSP-5-3-01p Ø dodržuje základní podmínky a
užívá postupy pro pěstování
vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p Ø ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny a
provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 Ø volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04p Ø dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu na zahradě
Žák
ČSP-5-4-01p Ø uvede základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 Ø připraví samostatně jednoduchý
pokrm
ČSP-5-4-03p Ø dodržuje pravidla správného
stolování a společenského
ČSP-5-4-04
chování při stolování
Ø udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při
úrazu v kuchyni
Ø uplatňuje zásady zdravé výživy

BOZP o prázdninách

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
· základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výživa rostlin,
osivo
· pěstování rostlin ze semen v místnosti,
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky,
koření, zelenina aj.)
· pěstování pokojových rostlin
· rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie

PŘÍPRAVA POKRMŮ
· základní vybavení kuchyně
· výběr, nákup a skladování potravin
· jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
· technika v kuchyni – historie a význam
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5. 19. 6. Pracovní vyučování : 6. - 9. ročník

Ročníkové výstupy
ČSP-9-1-01
ČSP-9-1-02
ČSP-9-1-03
ČSP-9-1-04
ČSP-9-1-05

ČSP-9-3-01
ČSP-9-3-02
ČSP-9-3-03
ČSP-9-3-04
ČSP-9-3-05

ČSP-9-4-01

Žák
Ø provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
Ø řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
Ø organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
Ø užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
Ø dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu

Učivo
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
§ vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)
§ pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
§ jednoduché pracovní operace a postupy
§ organizace práce, důležité technologické postupy
§ technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
§ úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní
prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

Žák
Ø volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
Ø pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
Ø používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu
Ø prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty
Ø dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného
zvířaty

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
§ základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
§ zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování
vybraných druhů zeleniny
§ okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování
vybraných okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba, úprava květin
§ ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování
§ léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví
člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich
zneužívání; alergie
§ chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty

Žák
Ø provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
§ finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti;
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ČSP-9-4-02

ČSP-9-4-03
ČSP-9-4-04

ČSP-9-5-01
ČSP-9-5-02
ČSP-9-5-03
ČSP-9-5-04

ČSP-9-8-01
ČSP-9-8-02
ČSP-9-8-03
ČSP-9-8-04

Ø ovládá jednoduché pracovní postupy při
údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad
základních činnostech v domácnosti a
na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v
orientuje se v návodech k obsluze běžných
domácnosti
domácích spotřebičů
§ elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče,
Ø správně zachází s pomůckami, nástroji,
elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba,
nářadím a zařízením včetně údržby, provádí
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
drobnou domácí údržbu
Ø dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc
při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
Žák
Ø používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
Ø připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
Ø dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
Ø dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni

PŘÍPRAVA POKRMŮ
§ kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a
hygiena provozu
§ potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování
jídelníčku
§ příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné
úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
§ úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu,
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole

Žák
Ø orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
Ø posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
Ø využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
Ø prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

SVĚT PRÁCE
§ trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních
objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační,
zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
§ volba profesní orientace – základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a
cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení,
vlivy na volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání,
práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
§ možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení,
informace a poradenské služby
§ zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání
zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřady práce práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
§ podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné
a soukromé podnikání
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Minimální doporučená úroveň
ČSP-9-1-01p

ČSP-9-1-02
ČSP-9-1-03p
ČSP-9-1-04p
ČSP-9-1-05

-

ČSP-9-3-01
ČSP-9-3-02p
ČSP-9-3-03
ČSP-9-3-04

Žák
Ø získá základní vědomosti o materiálech,
nástrojích a pracovních postupech; provádí
jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň
Ø řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
Ø organizuje svoji pracovní činnost
Ø pracuje s jednoduchou technickou
dokumentací, orientuje se v pracovních
postupech a návodech
Ø dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu
Ø rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich
vlastnosti
Ø zvolí vhodný pracovní postup v souladu s
druhem zpracovávaného materiálu
Ø správně vybere a používá vhodné pracovní
nástroje a pomůcky
Ø dovede pracovní postupy k finálnímu
výrobku
Ø dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje
první pomoc při drobném úrazu
Žák
Ø volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
Ø pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a
využívá je k výzdobě
Ø používá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údržbu
Ø prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
§ vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)
§ pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování
§ jednoduché pracovní operace a postupy
§ organizace práce, důležité technologické postupy
§ technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
§ úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní
prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
§ základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
§ zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování
vybraných druhů zeleniny
§ okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování
vybraných okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba, úprava květin
§ ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování
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ČSP-9-3-05p

ČSP-9-4-01p
ČSP-9-4-02

ČSP-9-4-03p

ČSP-9-4-04p

ČSP-9-5-01
ČSP-9-5-02p
ČSP-9-5-03p
ČSP-9-5-04

ČSP-9-8-01p
ČSP-9-8-02p

zvířaty
Ø dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty
a při styku s jedovatými rostlinami

§ léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka;
léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich
zneužívání; alergie
§ chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty

Žák
Ø provádí jednoduché operace platebního
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
styku
§ finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
Ø ovládá jednoduché pracovní postupy při
úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti;
základních činnostech v domácnosti a
údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad
orientuje se v návodech k obsluze běžných
na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v
domácích spotřebičů
domácnosti
Ø správně zachází s pomůckami, nástroji,
§ elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče,
nářadím a zařízením, provádí drobnou
elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba,
domácí údržbu, používá vhodné prostředky
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
při práci v domácnosti
Ø dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne
první pomoc při úrazu elektrickým
proudem nebo chemikálií
Žák
Ø používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
Ø připraví jednoduché pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami zdravé
výživy
Ø dodržuje základní principy stolování a
obsluhy u stolu
Ø dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni

PŘÍPRAVA POKRMŮ
§ kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a
hygiena provozu
§ potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování
jídelníčku
§ příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné
úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
§ úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu,
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole

Žák
Ø orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí, v učebních oborech a
středních školách
Ø posoudí své možnosti v oblasti profesní,

SVĚT PRÁCE
§ trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních
objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační,
zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
§ volba profesní orientace – základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a
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ČSP-9-8-03p

Ø

ČSP-9-8-04p

Ø

-

Ø

-

Ø

Září

případně pracovní orientace přihlédnutím k
potřebám běžného života
využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného dalšího
vzdělávání
prokáže v modelových situacích prezentaci
své osoby při ucházení se o zaměstnání
byl seznámen s právy a povinnostmi
zaměstnanců a zaměstnavatelů
byl seznámen s možnostmi využití
poradenské pomoci v případě neúspěšného
hledání zaměstnání

cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení,
vlivy na volbu profesní orientace informační základna pro volbu povolání,
práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
§ možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení,
informace a poradenské služby
§ zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání
zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřady práce práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
§ podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné
a soukromé podnikání

6. ročník

7. ročník

BOZP při práci, seznámení
s obsahem učiva
Seznámení s BOZP, organizací
vyučování
Práce s papírem
- výroba papíru, druhy papíru,
formáty papíru
- praktické činnosti: ohýbání,
stříhání, měření, orýsování, lepení
papíru, práce se šablonou
- výrobky: šablona kalendáře
Papírová výzdoba podle aktuální
potřeby v průběhu roku.

BOZP při práci, seznámení
s obsahem učiva
Seznámení s BOZP, organizací
vyučování
Práce s papírem
- výroba papíru, druhy papíru,
formáty papíru
- praktické činnosti: ohýbání,
stříhání, měření, orýsování, lepení
papíru, práce se šablonou
- výrobky: šablona kalendáře
Papírová výzdoba podle aktuální
potřeby v průběhu roku.

BOZP při práci, seznámení
s obsahem učiva
Seznámení s BOZP, organizací
vyučování
Práce s papírem
- výroba papíru, druhy papíru,
formáty papíru
- praktické činnosti: ohýbání,
stříhání, měření, orýsování,
lepení papíru, práce se šablonou
- výrobky: šablona kalendáře
Papírová výzdoba podle aktuální
potřeby v průběhu roku.

BOZP při práci, seznámení
s obsahem učiva
Seznámení s BOZP, organizací
vyučování
Práce s papírem
- výroba papíru, druhy papíru,
formáty papíru
- praktické činnosti: ohýbání,
stříhání, měření, orýsování,
lepení papíru, práce se šablonou
- výrobky: šablona kalendáře
Papírová výzdoba podle aktuální
potřeby v průběhu roku.

Pěstitelské práce
Práce na zahradě a na poli
Seznámení s květinami ve třídě
Péče o květiny ve třídě - celoročně

Pěstitelské práce
Práce na zahradě a na poli
Seznámení s květinami ve třídě
Péče o květiny ve třídě - celoročně

Chovatelství
- chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu
- chov mazlíčků a užitečných
hospodářských zvířat
- legislativa k chovu

Chovatelství
- chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu
- chov mazlíčků a užitečných
hospodářských zvířat
- legislativa k chovu
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9. ročník
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-

Říjen

Listopad

kontakt s neznámými zvířaty

-

kontakt s neznámými zvířaty

Příprava pokrmů
Seznámení s BOZP
Seznámení s kuchyňskými
potřebami a vybavením kuchyně
Obsluha el. přístrojů
Úklidové prostředky
Zásady zdravé výživy
Rozpočet na vaření
vaření: moučník, vaření z hotovek

Příprava pokrmů
Seznámení s BOZP
Seznámení s kuchyňskými
potřebami a vybavením kuchyně
Obsluha el. přístrojů
Úklidové prostředky
Zásady zdravé výživy
Rozpočet na vaření
vaření:

Pěstitelské práce
- herbář, podzimní léčivé rostliny
Příprava pokrmů
Seznámení s BOZP
Seznámení s kuchyňskými
potřebami a vybavením kuchyně
Obsluha el. přístrojů
Úklidové prostředky
Zásady zdravé výživy
Rozpočet na vaření
vaření:

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou

Řemesla – Keramika – práce
s hlínou

Pěstitelské práce
- uskladnění ovoce a dalších
výpěstků

Chovatelství
- chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu
- chov mazlíčků a užitečných
hospodářských zvířat
- legislativa k chovu
kontakt s neznámými zvířaty

Chovatelství
- chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu
- chov mazlíčků a užitečných
hospodářských zvířat
- legislativa k chovu
kontakt s neznámými zvířaty

Provoz a údržba domácnosti
elektrotechnika v domácnosti –
elektrická instalace, elektrické
spotřebiče, elektronika, sdělovací
technika, funkce, ovládání a užití,
ochrana, údržba, bezpečnost a
ekonomika provozu, nebezpečí
úrazu elektrickým proudem

Práce se dřevem
- dřevo, rozdělení stromů a dřeva
- pojmenování nástrojů
- praktické činnosti: měření,
orýsování, upínání, řezání, pilování,
rašplování, povrchová úprava dřeva
- výrobky:
Pěstitelské práce
- životní prostředí – význam, péče
- množení pokojových rostlin
- rychlení cibulovin

Práce se dřevem
- dřevo, rozdělení stromů a dřeva
- pojmenování nástrojů
- praktické činnosti: měření,
orýsování, upínání, řezání, pilování,
rašplování, povrchová úprava dřeva
- výrobky:

Práce se dřevem
- dřevo, rozdělení stromů a dřeva
- pojmenování nástrojů
- praktické činnosti: měření,
orýsování, upínání, řezání, pilování,
rašplování, povrchová úprava dřeva
- výrobky:

Provoz a údržba domácnosti
elektrotechnika v domácnosti –
elektrická instalace, elektrické
spotřebiče, elektronika, sdělovací
technika, funkce, ovládání a užití,
ochrana, údržba, bezpečnost a
ekonomika provozu, nebezpečí
úrazu elektrickým proudem

Chovatelství II.

Chovatelství II.
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Příprava pokrmů
Seznámení s BOZP
Seznámení s kuchyňskými
potřebami a vybavením kuchyně
Obsluha el. přístrojů
Úklidové prostředky
Zásady zdravé výživy
Rozpočet na vaření
vaření:
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Prosinec

Leden

Únor

Výroba drobných vánočních dárků
Vánoční výzdoba třídy
Řemesla – Keramika – práce s
hlínou
Příprava pokrmů
- vánoční cukroví
- uchovávání potravin
Pěstitelské práce
Aranžování- vánoční výzdoba
domu
- úprava stolu
Řemesla – Svíčkařství

Výroba drobných vánočních dárků
Vánoční výzdoba třídy
Řemesla – Keramika – práce s
hlínou
Příprava pokrmů
- vánoční cukroví
- uchovávání potravin
Pěstitelské práce
Aranžování- vánoční výzdoba
domu
- úprava stolu
Řemesla – Svíčkařství

Práce s kovem
Práce s kovem
- základní kovové materiály
- základní kovové materiály
- praktické činnosti: práce s drátem - praktické činnosti: práce s drátem
(ohýbání, rovnání, stříhání),
(ohýbání, rovnání, stříhání),
seznámení se základními nástroji
seznámení se základními nástroji
- výrobky: jednoduchý hlavolam,
- výrobky: jednoduchý hlavolam,
ozdoby a doplňky, gizmo, jig
ozdoby a doplňky, gizmo, jig
destička, korálkový stromek
destička, korálkový stromek
Pěstitelské práce
- setí a rychlení zeleniny
- Zelenina - PL

Pěstitelské práce
- setí a rychlení zeleniny
- Zelenina PL

Řemesla – Keramika – práce
s hlínou

Řemesla – Keramika – práce
s hlínou

Pěstitelské práce
- péče o mladé sazenice
- Zelenina - PL

Pěstitelské práce
- péče o mladé sazenice
- Zelenina - PL

Výroba drobných vánočních dárků
Vánoční výzdoba třídy
Řemesla – Keramika – práce s
hlínou
Příprava pokrmů
- vánoční cukroví
- uchovávání potravin
Pěstitelské práce
Aranžování- vánoční výzdoba
domu
- úprava stolu
Řemesla – Svíčkařství

Volba povolání
- různá povolání, pracoviště,
požadavky na kvalifikaci –
zdravotní a osobní
- možnosti vzdělávání – SŠ,
SOŠ,SOU,OU, podmínky
přijetí ke studiu

Provoz a údržba domácnosti
finance, rozpočet, příjmy a výdaje,
pravidelné platby, úspory,
hotovostní a bezhotovostní platební
styk, spoření

Volba povolání
- nabídka oborů, trh práce
- předpoklady k výkonu povolání
- různé exkurze do SOU, OU a
firem
- kariérové poradenství

Práce s plasty
- vlastnosti plastů, výhody a
nevýhody plastů
- praktické činnosti: měření,
orýsování, stříhání, řezání,
pilování, rašplování, ohýbání
teplem vybraného plastu

Volba povolání
- zaměstnání a podnikání
- přijetí k zaměstnání – vstupní
pohovor, dotazník
- úřad práce
- drobné podnikání, struktura
organizací, podmínky pro
podnikání (náležitosti
podnikání, zřízení živnosti)

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou
Pěstitelské práce
Ovoce - PL
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Pěstitelské práce
- okrasné rostliny
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Březen

Provoz a údržba domácnosti
Péče o lůžkoviny a jiné textilie
Péče o koberec, čištění
Praní
Výroba polštářku a povlaku na
polštář
Příprava pokrmů
- tepelná úprava masa, vajec,
zeleniny
- vaření

Duben

Provoz a údržba domácnosti
- údržba oděvů a textilií
- spotřebiče v domácnosti
Seznámení se šicím strojem
Údržba oděvů
Přišívání knoflíků
výrobek:
Příprava pokrmů
- tepelná úprava masa, vajec,
zeleniny
- vaření

Provoz a údržba domácnosti
- úklid domácnosti
- úklidové prostředky
v domácnosti, jejich dopad na
živ. prostředí, použití a postup
při úklidu, ekologická likvidace
Seznámení se šicím strojem
Údržba oděvů
Přišívání knoflíků
výrobek:

Provoz a údržba domácnosti
- úklid domácnosti
- úklidové prostředky
v domácnosti, jejich dopad na
živ. prostředí, použití a postup
při úklidu, ekologická likvidace
- údržba WC a odpadů, el.
spotřebičů
Seznámení se šicím strojem
Údržba oděvů

Příprava pokrmů
- tepelná úprava masa, vajec,
zeleniny
- vaření

Příprava pokrmů
- tepelná úprava masa, vajec,
zeleniny
- vaření

Pěstitelské práce
Práce na zahradě a na poli na jaře
Ochrana půdy a rostlin (hnojiva,
postřiky)

Pěstitelské práce
- množení a ošetřování pokojových
květin
- přesazování předpěstovaných
sazenic zeleniny

Pěstitelské práce
Ovoce - PL

Pěstitelské práce
Okrasné rostliny
Ochrana půdy a rostlin (hnojiva,
postřiky)

Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena
- nepečené pokrmy
- studená kuchyně
- velikonoční úprava stolu

Pěstitelské práce
- léčivé rostliny – založení
herbáře
- zdraví člověka sběr léčivých
rostlin
- jedovaté rostliny
- alergie
- pěstování bylinek

Příprava pokrmů
- hygiena při vaření
- zdravá životospráva
- vitamíny
v: polévka, hl. jídlo – minutka.

Příprava pokrmů
- hygiena při vaření
- zdravá životospráva
- vitamíny
v: polévka, hl. jídlo – minutka.

Řemesla – Košíkářství

Řemesla – Košíkářství

Příprava pokrmů
- etiketa u stolu
- pravidla prostírání u
slavnostních příležitostí

Pěstitelské práce
Ovoce - PL

Pěstitelské práce
okrasné rostliny

Řemesla – Košíkářství

Pěstitelské práce
Zelenina - PL
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Květen

Červen

Práce s netradičním materiálem
- práce se sádrou, betonem
seznámení se sádrou a jejím
využitím
praktické činnosti: seznámení
s nástroji na opracování sádry
(špachtle, rydla, šablony),
odlévání sádry
- výrobky: výroba sádrového
reliéfu, výroba sádrových ozdob
odléváním

Práce s netradičním materiálem
- práce se sádrou, betonem
seznámení se sádrou a jejím
využitím
praktické činnosti: seznámení
s nástroji na opracování sádry
(špachtle, rydla, šablony),
odlévání sádry
- výrobky: výroba sádrového
reliéfu, výroba sádrových ozdob
odléváním

Práce s netradičním materiálem
- práce se sádrou, betonem
seznámení se sádrou a jejím
využitím
praktické činnosti: seznámení
s nástroji na opracování sádry
(špachtle, rydla, šablony),
odlévání sádry
- výrobky: výroba sádrového
reliéfu, výroba sádrových ozdob
odléváním

Práce s netradičním materiálem
- práce se sádrou, betonem
seznámení se sádrou a jejím
využitím
praktické činnosti: seznámení
s nástroji na opracování sádry
(špachtle, rydla, šablony),
odlévání sádry
- výrobky: výroba sádrového
reliéfu, výroba sádrových ozdob
odléváním

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou

Řemesla – Keramika – práce s
hlínou

První pomoc
Lékárnička
Osobní hygiena
Řemesla - mýdlařství
Příprava pokrmů
Kontinentální snídaně
Uchovávání ovoce a zeleniny
- marmeláda
- kompot
v: marmeláda, dort

První pomoc
Lékárnička
Osobní hygiena
Řemesla - mýdlařství
Příprava pokrmů
Kontinentální snídaně
Uchovávání ovoce a zeleniny
- marmeláda
- kompot
v: marmeláda, dort

První pomoc
Lékárnička
Osobní hygiena
Řemesla - mýdlařství
Péče o dítě
- těhotenství, porod
- vývoj dítěte
- základní péče o dítě
dětská strava, kojenecká strava

První pomoc
Lékárnička
Osobní hygiena
Řemesla - mýdlařství
Péče o dítě
- těhotenství, porod
- vývoj dítěte
- základní péče o dítě
- dětská strava, kojenecká strava

Druhy tkanin, šití
Práce s vlnou
Výrobky

Druhy tkanin, šití
Práce s vlnou
Výrobky

Druhy tkanin, šití
Práce s vlnou
Výrobky

Druhy tkanin, šití
Práce s vlnou
Výrobky
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5. 19. REEDUKACE
Tento předmět vznikl jako předmět speciálně pedagogické péče a slouží k náhradě jiných vzdělávacích oblastí na základě doporučení školského
poradentského zařízení nebo na základě žádosti rodičů. Jedná se o jedno z podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět nemá stanovenou pevnou časovou dotaci, slouží jako náhrada jiných vzdělávacích oblastí, př cizí jazyk, další cizí jazyk.
Na prvním stupni je kladen důraz především na rozvoj jemné motoriky, oromotoriky, grafomotoriky, sluchové analýzy a syntézy, zrakového
vnímání, rozvoji čtenářských, matematických a dalších dovedností.
Na druhém stupni se zaměřuje převážně na reedukace a nápravu u žáků s potížemi v českém jazyku, matematice a cizím jazyku. Je zde kladen důraz
na zautomatizování učiva, na čtení s porozuměním, používání kompenzačních pomůcek, relaxaci.
Vzdělávací obsah tohoto předmětu přizpůsobujeme na míru konkrétnímu žákovi a jeho potřebám a předpokladům.Je vždy podrobně rozpracován do
IVP. Práce žáka v předmětu je hodnocena během pololetí známkami do žákovské knížky, na vysvědčení se předmět nehodnotí.
Cílem je:
§ rozvoj dovedností v oblasti českého jazyka a čtení, počtů/matematiky, anglického jazyka (2. stupeň)
§ rozvoj jemné motoriky
§
vytrvalosti při osvojování učiva
§
automatizování gramatických, matematických pravidel při práci
§
rozvoj čtenářských dovedností
Mezipředmětové vztahy:
V rámci mezipředmětových vztahů má tento předmět vazby s těmito předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Počty / Matematika, Informatika.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
· žák využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
Kompetence k řešení problémů
· žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
· učitel zařazuje takové metody, při kterých žáci dokáží samostatně volit vhodné postupy a kompenzační pomůcky
· žák se nenechá při řešení problému odradit nezdarem
· učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
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Kompetence komunikativní
· žák se srozumitelně vyjadřuje v ústním projevu a umí vést dialog
· žák rozumí obsahu sdělení přiměřeně na něj reaguje
· učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, samostatnost a slovní zásobu
· učitel seznamuje žáka se správnou technikou psaní a čtení, ukazuje mu možnosti využití těchto dovedností v praktickém životě, pro komunikaci
s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
· žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
· učitel povzbuzuje žáky ke vzájemnému respektování individuálních schopností a umožňuje diferencované výkony jednotlivých žáků
Kompetence pracovní
· žák zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
· žák dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních
činnostech
· učitel vede žáka k podílení se na vhodné úpravě pracovního prostoru a vede je k dodržování hygienických pravidel při psaní a čtení
Kompetence digitální
· žák využívá digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při učení
· žák tyto technologie využívá k autamatizaci zkvalitnění výsledků své práce
· žák vytváří digitální obsah, spravuje ho, vyjadřuje se pomocí digitálních prostředků
· žák je schopen rozumného používání moderních technologií i v rozumné míře, nenadužívá těchto protředků
Realizace průřezových témat v předmětu
Předmět
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSV

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
VDO VMEGS MuV MeV

EV
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Kapitola 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6. 1. Pravidla hodnocení žáků
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je
běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o
tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem
ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby
přetrvávající nedostatky odstranil.
Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se
soustředit i na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených
požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však
hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.
Jedním z hlavních cílů pedagogické práce obecně by se mělo stát oslabování vnější motivace žáků
– motivace prostřednictvím známek, která je užívána na většině základních škol. Naopak by mělo
docházet k posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým vlastním (sebe)hodnocením.

6. 1. 1. Obecné zásady pro hodnocení žáků
Hodnocení žáků upravuje vyhláška č.48/2005 Sb., v součinnosti s vyhláškou č. 73/2005 Sb.
·

cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (vyhodnotit a
shrnovat výsledky práce žáků)

·

pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů nebo doporučení
Pedagogicko – psychologické poradny či Speciálně pedagogického centra lze u žáka použít
hodnocení slovní.

·

podrobněji je hodnocení a klasifikace rozpracována v klasifikačním řádu školy, který součástí
školního řádu a je volně k nahlédnutí.

·

soustředíme se na individuální pokrok každého žáka

Žáci naší školy jsou hodnoceni podle vnitřního předpisu Školní řád - Pravidla hodnocení a
klasifikace žáka, schváleného radou školy – viz. Příloha č. 1.

6. 1. 2. Kritéria pro hodnocení
- zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů
- vynaložení úsilí, snaha
- schopnost řešit problémové situace
- úroveň komunikačních dovedností
- schopnost vykonávat činnosti smysluplně
- míra zodpovědnosti a tolerance
- změny v chování, postojích a dovednostech v souladu s výukovými výstupy (kompetencemi)
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6. 1. 3. Formy ověřování
Samostatná práce

Ÿ písemná práce
Ÿ ústní zkoušení
Ÿ zpracování daného úkolu
Ÿ úprava sešitů, domácích úkolů

Skupinové práce

Ÿ ve skupině hodnocen vždy každý samostatně.
Ÿ zapojení ve skupině s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem

6. 1. 4. Hodnocení chování
Hodnocení chování se odvíjí od dodržování školního řádu. Hodnotí se chování žáka ve škole, na
akcích školy, reprezentaci školy. Toto hodnocení provádí třídní učitel po dohodě s vyučujícími, případně
pedagogickou radou.
Školní řád viz. Příloha č. 1.
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Seznam příloh

Příloha č. 1

Školní řád

Příloha č. 2

Projekt EVVO „Společně to půjde lépe – Celý širý svět aneb
nejsme tu sami“
Informace ke změnám a náběhu výuky Informatiky s platností
od 1. 9. 2021

Příloha č. 3
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Příloha č. 1. Školní řád
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Střední škola a základní škola Tišnov,
příspěvková organizace,
Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov

Školní řád je platný od 1. 9. 2021.
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Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 30, školní řád, jenž upravuje podrobnosti k výkonu
práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském
zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském
zařízení. Doplňuje a konkretizuje organizační a pracovní řád a jiné právní normy o údaje, které
v těchto obecných materiálech nejsou, nebo o kterých tyto obecné materiály uvádí, že si je
ředitelé škol určují sami.
· Školní řád Střední školy a základní školy Tišnov, příspěvková organizace, nám. Míru 22
vychází z platných instrukcí a vyhlášek MŠMT ČR a zákonů upravujících vztah žáka ke škole
a společnosti.
Provozní a vnitřní režim školy
· Začátek vyučování je v 7.40 hodin. Příchod žáků do školy je od 7:20 do 7:35 hod.. Začátek
odpoledního vyučování je v 13:05. Vstup do budovy je povolen 20 min před začátkem
odpoledního vyučování.
· Žák je povinen být 5 min před začátkem vyučování ve své třídě.
· Žák je po ukončení vyučování povinen opustit budovu školy.
· Škola je vybavena elektronickým systémem otevírání dveří na čip. Všichni, kterým byl čip
vydán, mají povinnost se při příchodu do budovy přihlásit a při odchodu odhlásit na čtecím
zařízení, umístněným u vchodových dveří. Je zakázáno čipem umožnit jakékoliv cizí osobě včetně kamarádů a i rodičů - vstup do budovy školy.
· Všichni žáci chodí do školy čistě a vkusně oblečeni a upraveni.
· Žáci nesmí nosit do školy a na školní akce větší částky peněz, cennosti, omamné a návykové
látky, zapalovače, sirky, zbraně.
· Používání mobilních telefonů, přehrávačů hudby, záznamových zařízení, fotoaparátů atd.
včetně pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich následného šíření (kyberšikana)
je během pobytu ve škole a na školních akcích zakázáno. Opatření směřuje k zajištění online
bezpečnosti žáků proti kybernetickému a sexuálnímu zneužívání v době, kdy je žák ve škole.
Nedodržení tohoto nařízení je posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. V
mimořádných případech mohou žáci po domluvě se zaměstnancem školy bezplatně použít
telefony školní, nebo po dohodě se zaměstnancem školy využít vlastní telefon. V případě
nedodržení tohoto zákazu bude telefon nebo hudební přehrávač odebrán a předán ve škole
rodičům, nebo zákonným zástupcům.
· Na chodbách se žáci chovají vždy klidně, neběhají, nekřičí a nepískají. Žáci jsou povinni
během přestávek dbát pokynů pracovníků školy, o přestávkách jsou okna v učebnách
uzavřena. Vyklánění a dívání se z otevřených oken není dovoleno. Je zakázáno cokoli
z oken vyhazovat. Žáci nepřecházejí bezdůvodně do dalších částí školy mimo vyhrazený
trakt, nevstupují do cizích tříd.
· Svačinu jí žáci ve své třídě, během pobytu ve škole nežvýkají.
· Každý docházející žák má vyčleněnou svoji uzamykatelnou skříňku, ke které mu je přidělen
osobní klíč, na základě složené vratné zálohy za zapůjčení šatní skříně, ve výši 100 Kč.
Záloha je vratná při ukončení školní docházky do našeho zařízení. Zde je žák povinen odložit
zdobné předměty (pearcing, náušnice, náramky, prsteny apod.), cennosti, mob. telefon,
přehrávač hudby, záznamová zařízení, fotoaparát a ostatní při odchodu na výuku a další
akce školy. V šatní skříňce ukládají žáci i úbory do TV, PV a další akce školy.
· Není dovoleno přezůvky a oděv ukládat mimo šatnu.
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· Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování, zdrží se všech důvěrných až
intimních projevů.
· Žáci zdraví všechny zaměstnance školy a všechny starší osoby.
· Žáci mohou v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustit budovu školy pouze
s písemným souhlasem rodičů.
Chování žáků v areálu školy a při akcích mimo školu
· V celém prostoru školy a jejím okolí je zákaz kouření (jak klasických tabákových výrobků, tak
i elektronických cigaret) a užívání návykových a omamných látek. V celém prostoru školy
udržují žáci čistotu.
· V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním platí zákaz pobytu v šatně.
· Také mimo školu jsou žáci povinní se chovat a jednat slušně, ohleduplně a zdvořile.
· Na zastávce a v dopravních prostředcích při školních akcích se žáci chovají ukázněně.
Poslouchají pokynů řidiče.
· Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích může být žák
při pořádání dalších akcí vyřazen a bude mu určen náhradní program.
Práva žáků
Všeobecná práva dítěte vyplývají z Úmluvy o právech dítěte, která vychází z všeobecné
deklarace lidských práv a Ústavy ČR. Zveřejněna je ve Sbírce zákonů č. 104/1991 Sb., oddíl
22., ve znění pozdějších změn a předpisů. Práva žáků dále vycházejí i ze zákona č. 561/2004
Sb. „Školský zákon“.
Žáci mají právo
· na vzdělání podle platných učebních plánů a následného školního vzdělávacího programu,
· jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci
možností školy,
· na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
· zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být
do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo
školskou radu.
· ŘŠ a školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními samosprávného orgánu žáků
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
· vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců třídním učitelům
nebo přímo řediteli školy,
· na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
školního vzdělávacího programu,
· na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu
a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,
· na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
· na ochranu v případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků,
pedagogických nebo ostatních pracovníků školy, a je-li tato skutečnost prokazatelná. Má
právo na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace,
· plně využívat materiální vybavení školy pro své vzdělávání a výchovu,
· na možnost zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných školou,
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na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny,
na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost v průběhu vyučovacího dne,
na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,
na dodržování svého pitného režimu v průběhu vyučovacího dne,
v případě nejasností v učivu požádat vyučujícího o pomoc, ne z důvodu nepozornosti nebo
nekázně
jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod. požádat o pomoc, radu
třídního učitele, učitele, učitele odborného výcviku, výchovného poradce popř. jiného
zaměstnance školy,
na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek,
být v průběhu jednoho pololetí dvakrát klasifikováni ústním zkoušením (v předmětech
s týdenní dotací 1 hodiny a menší týdně minimálně jedenkrát za pololetí),
na zdůvodnění klasifikace při ústním zkoušení
na podání žádosti o přezkoušení (do 3 dnů), nesouhlasí-li s klasifikací na konci prvního nebo
druhého pololetí, nezletilí žáci prostřednictvím zákonných zástupců.
předkládat žádosti třídnímu učiteli a řediteli školy,
ve vyhrazené době požádat v kanceláři školy o vydání dokladů a potvrzení.
na zapůjčení učebnic v hodnotě stanovené vyhláškou o bezúplatném zapůjčení učebnic,
být do 14 dnů seznámeni s výsledkem hodnocení písemné zkoušky,

Práva žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
· Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož
obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a
školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a
zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví
vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
· Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání
speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované
školou.
· Ředitel školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo
student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě
dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné
vyjádření školského poradenského zařízení.
Povinnosti žáků při vyučování
· Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby zdraví žáci povstáním - totéž se děje při jejich
odchodu. Žák je povinen být po zvonění na vyučovací hodinu být na svém místě, mít
připraveny pomůcky a připraven na výuku. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení
hodiny do třídy, oznámí toto žákovská služba vedení školy a v jejich nepřítomnosti
v kanceláři školy.
· Omluvy a jiná sdělení přednesou žáci učiteli na začátku vyučovací hodiny.
· Při opožděném příchodu do třídy se žák ihned omluví a uvede důvod nepřítomnosti.
· Při vyučování je žák pozorný, chce – li odpovědět, hlásí se. Žák nesmí svévolně opustit
vyučovací hodinu nebo areál školy.
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· Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy.
· Při dřívějším odchodu z výuky je nutné:
a) vyzvednout dítě osobně zákonným zástupcem nebo osobou jím pověřenou
b) dítě předá svému třídnímu učiteli vyplněný formulář „Žádost o dřívější odchod z výuky“.
Žáci jsou povinni
· řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se
vyučování všech povinných a volitelných předmětů, které si zvolili, a třídnických hodin,
· řádně se vzdělávat,
· zúčastňovat se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili. V případě neúčasti na akcích
pořádaných školou v době školního vyučování, např. škola v přírodě, jsou žáci povinni
konat náhradní zaměstnání,
· dodržovat školní řád, vnitřní řád školy, provozní řád školní jídelny, předpisy a pokyny školy k
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
· plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v
souladu s právními předpisy a školním řádem,
· vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem,
· respektovat práva druhého, nedopustit se násilí, ponižování a zesměšňovaní vůči druhému
· doplnit si učivo a informovat se na průběh vzdělávání za období své nepřítomnosti, doba
na doplnění učiva je shodná s dobou nepřítomnosti žáka, maximálně však 7 kalendářních
dní, při dlouhodobé absenci se postupuje individuálně
· nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody způsobené z nedbalosti nebo
úmyslně jsou povinni zaplatit,
· zjistí-li žák ztrátu osobního majetku, neprodleně to oznámí třídnímu učiteli nebo vedení
školy,
· dodržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách školy. Být ve vyučování a na školních
akcích vhodně, čistě a bez výstředností oblečeni a upraveni podle pokynů třídních učitelů.
Žáci se při vstupu do budovy přezouvají, užívají vhodnou a bezpečnostně nezávadnou obuv
nezaměnitelnou s obuví do tělesné výchovy, ve škole nesmí nosit kšiltovky ani jiné pokrývky
hlavy,
· okamžitě ohlásit jakýkoliv projev šikany a rasismu nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi,
· sedět ve třídě dle zasedacího pořádku,
· svědomitě se připravovat na vyučování, mít v pořádku pomůcky do výuky včetně cvičebního
úboru a pracovního oděvu,
· účastnit se akcí pořádaných školou společně se svojí třídou.
Zákonní zástupci žáků mají právo
· Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy nebo
poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.
· Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich
dětí ve škole. Na konzultaci s pedagogy ve vyhrazeném či dohodnutém termínu.
· Na přítomnost ve vyučování.
· Požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující,
do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy.
· Vznášet podněty a připomínky k práci školy pedagogickým pracovníkům, vedení školy,
školské radě.
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· V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka (do 3 pracovních dnů ode dne, kdy
se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. /viz vyhláška č.48/2005 Sb./
Zákonní zástupci žáků jsou povinni
· Zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do výuky dle rozvrhu hodin včetně školních akcí
· Dbát na přípravu svého dítěte do školy, pravidelně kontrolovat jeho školní práci (oceňovat
úspěchy a podpořit při neúspěchu), informovat se na hodnocení a chování dítěte dle
možností informačního systému školy
· Pravidelně kontrolovat žákovskou knížku, svým podpisem stvrdit kontrolu
· Na vyzvání ředitele školy a školského zařízení se osobně účastnit projednávání závažných
otázek týkajících se vzdělávání a chování žáků.
· Informovat školu nebo školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
· Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od
počátku nepřítomnosti žáka. V případě, že absence přesáhne délku tří dnů, jsou zákonní
zástupci povinni předložit jako součást omluvenky lékařské potvrzení.
· O uvolnění žáka na dobu do dvou dnů rozhoduje třídní učitel, o uvolnění na dobu delší než
dva dny rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
· Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v
těchto údajích.
Práva pedagogických pracovníků
· Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
· na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s
pedagogickým pracovníkem ve škole,
· aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
· na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
· volit a být voleni do školské rady,
· na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen
· vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
· chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
· chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
· svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj,
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· zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu
dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
· poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
1. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí:
· se školním řádem, s provozním řádem školní jídelny
· se zásadami bezpečného chování v areálu školy - ve třídách, na chodbách,
schodištích, v šatnách, při příchodu a odchodu ze školy a na veřejnosti,
· se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
· s postupem při úrazech,
· s postupem při mimořádných situacích,
· s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
2. Učitelé jednotlivých předmětů seznámí žáky s provozním řádem učeben.
3. Poučení na počátku první vyučovací hodiny se provádí u některých předmětů (fyziky,
chemie, tělesné a výtvarné výchovy, pracovního vyučování, informatiky). Vyučující seznámí
žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či
majetku.
4. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo areál školy. Jde o takové činnosti, jakými
jsou vycházky, výlety, exkurze, branná cvičení. Seznámení se všemi pravidly chování,
případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten,
kdo bude nad žáky vykonávat dohled. O poučení žáků se provádí záznam, jehož pochopení
žák potvrdí svým podpisem.
5. Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost
ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné
činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými předměty jsou například náramky,
hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky a jiné. Žáci tyto předměty
odkládají do uzamykatelné šatní skříňky.
6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování a akcí pořádaných školou,
jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.
Jak postupovat, stane-li se úraz žáka
1. Zjistit poranění a provést základní ošetření.
2. V případě potřeby volat RZP.
3. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.
4. Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.
5. Provést zápis do knihy úrazů do 24 hod., popř. vyplnit záznam o úrazu.
6. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.
Hlášení úrazu
1. O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce
ředitele školy.
2. Při úrazu žáka podá učitel, u kterého se úraz stal bez zbytečného odkladu informaci
zákonnému zástupci žáka.
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3. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin
nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného
odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
4. O úrazu podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola
pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
5. Ředitel školy podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.
Ochrana před sociálně patologickými jevy
1. Všichni pracovníci školy, zejména pedagogičtí, průběžně sledují konkrétní podmínky a
situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a
metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
2. Školní metodik prevence a ped. pracovníci školy zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti
prevence, spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně
právní ochranu dětí a mládeže.
3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel
školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět
k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy
nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno
porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
Dále informuje sociálně právní odbor nebo Policii ČR – postupuje se podle metodického
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 21291/2010 - 28.
V případě, že vznikne důvodné podezření, že dítě je pod vlivem návykové látky, může být
se souhlasem rodiče (zákonného zástupce) testováno na přítomnost těchto látek.
4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám
jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubé
porušení školního řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků,
kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
Dále informuje sociálně právní odbor nebo Policii ČR. Projevy šikany jsou řešeny dle
metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.
j. MŠMT – 21149/2016.
5. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled
nad žáky během pobytu ve škole v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo
docházet.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.
Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v
plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
2. Žáci odpovídají za stav a zařízení tříd, odborných učeben, udržují pořádek. Každé poškození
hlásí neprodleně svému třídnímu učiteli. Svévolné, úmyslné poškození nebo zničení školního
zařízení bude předloženo k úhradě. Při ztrátě učebnice zakoupí žák učebnici novou.
3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a
zvážit i výchovnou stránku. S žákem bude sepsán protokol o poškození, budou informování
zákonní zástupci. Zároveň budou vyzvání k úhradě vzniklé škody. Projevy vandalismu jsou
posuzovány jako hrubé porušování školního řádu.
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4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Žákům
se zakazuje sezení na okenních parapetech, topeních a nábytku, houpání na židlích.
5. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá
za čistotu a pořádek v celé třídě.
6. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, vybavením
odborných učeben, exponáty, modely a manipulace s okny, žaluziemi a regulačními ventily
topení.
Doplnění školního řádu týkající se absence
1. Střední škola a základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení
nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro
děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem
nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že
nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
2. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté
nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako
součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o
nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky 3 dnů.
3. Třídní učitel může ve výjimečných případech (při nemoci trvající déle jak 3 dny, při
opakujících se jednodenních nemocech apod.) po projednání s ředitelem školy požadovat
omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem (pokud je nepřítomnost omlouvána pro
zdravotní důvody).
4. Škola akceptuje omluvu nepřítomnosti „z rodinných důvodů“ max. 5 x za období školního
roku, další omluva nepřítomnosti „z rodinných důvodů“ je možná pouze po předchozím
souhlasu ředitele školy.
5. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce,
který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem
žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo
zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob
omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí
zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené
nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se
zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis
podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným
zástupcem nebo zletilým žákem se do zápisu zaznamená.
6. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin je svolána školní výchovná komise, které se dle
závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní
učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik
protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena.
7. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému
orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací
povinnost vychází z platné právní úpravy (§10 odst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

- 391 -

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“
8. V případě, že celková absence školní docházky během prvního nebo druhého pololetí
dosáhne 30%, informuje třídní učitel o této skutečnosti prokazatelným způsobem zákonné
zástupce žáka a výchovného poradce
9. Přesáhne-li absence na konci 1. pololetí nebo 2. pololetí v některém z povinných předmětů
35% a více, vyučující žáka neklasifikuje, navrhne přezkoušení z učiva za příslušné pololetí
v náhradním termínu. Termín přezkoušení za 1. pololetí je stanoven nejpozději do konce
března, za 2. pololetí nejpozději do konce září následujícího školního roku /dle § 69 šk.
zákona/.
10. Výjimku tvoří pobyt žáka v jiném zařízení se školou (DPL, DDÚ apod.)
Doporučení pro zákonné zástupce při omlouvání absencí
· Je třeba omluvit žáka do tří dnů. Je akceptována i omluvenka prostřednictvím
školního informačního systému – Edookit.
· Pokud rodiče (zákonný zástupce) žáka do tří dnů neomluví, je absence považována
za neomluvenou. Omluveny budou poslední 3 dny absence. Zbylá část je
neomluvena.
· Neomluvené absence jsou hlášeny na odbor sociálně právní ochrany dítěte.
Postih žáka ve škole
Řešení neomluvených absencí probíhá na pedagogických radách. V závažných případech je
vždy svolána výchovná komise (je svolána vedením školy a výchovným poradcem školy). O
této skutečnosti jsou informováni zákonní zástupce a orgán sociálně právní ochrany mládeže.
· 1 – 2 hodiny – napomenutí třídního učitele
· 3 – 5 hodin - důtka třídního učitele
· 6 – 12 hodin – důtka ředitele školy
· 13 – 18 hodin - 2. stupeň z chování
· více jak 19 hodin – 3. stupeň z chování
Distanční výuka
1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle
krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo
krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu
nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny, žáků z nejméně 1 třídy, studijní
skupiny nebo oddělení ve škole, poskytuje škola po tuto dobu dotčeným žákům vzdělávání
distančním způsobem.
2. Vzdělávání distančním způsobem podle odstavce 1 škola uskutečňuje podle příslušného
školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
4. Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se
nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu
vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé
práce s počítačem atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním
vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám
žáků, jejich schopnostem a reakcím.
5. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí
· off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů
poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky
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· on-line asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami)
· on-line synchronní výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou
žáků prostřednictvím komunikační platformy), tento způsob bude využíván pouze ve
zcela výjimečných případech s ohledem na odlišné technické vybavení, možnosti žáků,
jejich schopnosti a reakce
· individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků
· komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků
· informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedení žáka k
sebehodnocení
· pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho
možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám.
6. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční
výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím
jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda
půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.
7. Komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím školního
informačního systému Edookit.
8. Během distančního vzdělávání je evidována absence žáků, pro její omlouvání platí
ustanovení školního řádu. Za účast na vzdělávání se považuje, pokud je pracovní list pro
daný vyučovací předmět a den vypracován a odevzdán v termínu.
9. Škola při hodnocení vychází z pravidel uvedených ve školním řádu. Způsob poskytování a
hodnocení výsledků distančního vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka.
10. Škola nezajišťuje distanční vzdělávání ve volných dnech vyhlášených ředitelem školy a při
změně organizace školního roku vyhlášené ministerstvem školství
Pravidla pro hodnocení klasifikaci žáků
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o
složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky; cílem
metodického pokynu je pomoci pracovníkům školy a poskytnout jim jednotný návod, jak v této
práci postupovat.
Pravidla hodnocení a klasifikace žáka se řídí vyhl. MŠMT ČR č. 48/2005Sb. ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně zněním § 14 – 17.
Hodnocení žáků (Vyhláška MŠMT č. 48/2005) § 14, odstavec 2:
Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování žáků je:
1) jednoznačné,
2) srozumitelné,
3) srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
4) věcné,
5) všestranné.
Metodický pokyn řídí po stránce pedagogické a didaktické postup při hodnocení a
klasifikaci žáků a uvádí požadavky na vědomosti, dovednosti a návyky pro určené stupně
hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech i v chování včetně výchovných opatření.
Kritéria hodnocení
1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen
"učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
2) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka, k druhu a stupni
mentálního postižení i k vynaloženému úsilí.
3) Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
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předměty s převahou teoretického zaměření,
předmět pracovní vyučování.
předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

Stupně hodnocení a klasifikace jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT ČR 48/2005 Sb. o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1
výborný
2
chvalitebný
3
dobrý
4
dostatečný
5
nedostatečný
· Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí
se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)”.
· Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit
ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
Chování žáka je klasifikováno na vysvědčení těmito stupni:
1 velmi dobré
2 uspokojivé
3 neuspokojivé
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
prospěl/a/ s vyznamenáním
prospěl/a/
neprospěl/a/
nehodnocen/a/
Žák je hodnocen stupněm
1) „prospěl s vyznamenáním“, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm horším než "chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než
1,50 a jeho chování je velmi dobré
2) „prospěl“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm "nedostatečný";
3) „neprospěl“, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm "nedostatečný".
4) „nehodnocen“, ne-ní možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětu
stanovených ŠVP na konci prvního pololetí.
Hodnocení práce v zájmových útvarech
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:
· pracoval/a/ úspěšně
· pracoval/a/
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
· soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
· soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připraveností na vyučování,
· různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
· kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činnosti žáka.,
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· konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a školním psychologem.
· rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka,
2) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
3) Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci
konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
4) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.
5) Veškeré známky daného předmětu zapisuje vyučující do průběžné klasifikace elektronické
ŽK - edookitu. Zde jsou uvedeny i známky ve čtvrtletí i známky pololetní.
6) Psaní písemných prací ukládá ředitelství školy tímto způsobem:
· 1., 2. a 3. roč. pololetní a závěrečné písemné práce neukládá
· 4. roč. závěrečné písemné práce z počtů a českého jazyka
· 5. roč. pololetní a závěrečné písemné práce z počtů a českého jazyka
· 6. – 9. roč. pololetní a závěrečné písemné práce z ČJ, M. minimálně 2 práce v rozsahu
jedné vyučovací hodiny (45 min) ve školním roce. Náplň těchto prací stanoví vyučující
daného ročníku tak, aby obsah i rozsah práce odpovídal probíraným tematickým
celkům.
· Toto rozvržení neplatí pro žáky vzdělávané v ZŠ speciální.
· Všechny písemné práce i testy žáka musí vyučující uložit do konce příslušného
školního roku. Poté jsou skartovány
Klasifikace žáka
1) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného
ročníku.
2) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
3) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období
příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
4) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom
se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se
neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
5) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
6) Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu
klasifikace ve třídě.
7) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí
výsledky celkové klasifikace.
8) Zákonní zástupci žáka jsou informováni o chování a prospěchu žáka před koncem každého
čtvrtletí, případně kdykoliv na požádání.
9) Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně
volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň
celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
10) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být
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provedena nejpozději do klasifikace za druhé pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v
náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
11) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, je žák
zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den
určený ředitelem školy.
12) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých
předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo
žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení; je-li
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka nebo plnoletý žák požádat o
komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad neprodleně
zástupci žáka sdělí, kdy bude žák přezkoušen.
13) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel,
jmenuje komisi krajský úřad.
Klasifikace v předmětech s teoretickým zaměřením
1. Jde o předměty jazykového, společenskovědního, přírodovědného a matematického
zaměření.
2. Na ZŠ praktické a ZŠ speciální se výchovně vzdělávací výsledky klasifikují podle této
stupnice:
Stupeň 1 / výborný / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a
pojmů a v jejich vztazích nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností
projevuje někdy nepatrné nepřesnosti, které dokáže za pomoci učitele korigovat. Žák je
schopen samostatně pracovat po předchozím návodu učitele.
Stupeň 2 / chvalitebný / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků,
faktů a pojmů a v jejich vztazích ojedinělé podstatnější mezery. Při vykonávání
požadovaných činností projevuje někdy nepřesnosti, které dokáže za pomoci učitele
korigovat. Žák je schopen samostatně pracovat po předchozím návodu učitele s menšími
obtížemi.
Stupeň 3 / dobrý / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a
pojmů a v jejich vztazích závažné mezery. Při vykonávání požadovaných činností
projevuje časté nepřesnosti, které dokáže jen za pomoci učitele korigovat. Někdy projevuje
i větší nedostatky v myšlení. Žák je schopen samostatně pracovat pod občasným
dohledem učitele.
Stupeň 4 / dostatečný / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků,
faktů a pojmů a v jejich vztazích velmi závažné mezery. Při vykonávání požadovaných
činností projevuje četné a značné nepřesnosti, které dokáže jen velmi omezeně za stálé
pomoci učitele korigovat. Má často větší nedostatky v myšlení. Žák je schopen samostatně
pracovat pouze pod trvalým dohledem učitele.
Stupeň 5 / nedostatečný / - žák si předepsané učivo neosvojil, má trvalé a velmi
podstatné nedostatky ve vykonávání požadovaných rozumových a motorických činností.
Svoje vědomosti nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele. Má trvale velmi značné
nedostatky v myšlení. Není schopen uspokojivě pracovat ani pod trvalým dohledem
učitele.
Klasifikace v předmětu pracovní vyučování
Pracovní vyučování má v ZŠ praktické a ZŠ speciální důležité postavení vzhledem
k další profesní orientaci žáků závěrečných tříd.
Stupeň 1 / výborný / - Žák projevuje soustavný kladný vztah k práci. Praktické
činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Dopouští se
jen malých chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Udržuje pořádek na
pracovišti. Aktivně se snaží překonávat vzniklé překážky v práci.
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Stupeň 2 /chvalitebný / - žák projevuje kladný vztah k práci. Praktické činnosti
vykonává samostatně, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Dopouští se nepodstatných
chyb, výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Udržuje pořádek na pracovišti. Aktivně
s občasnou pomocí se snaží překonávat vzniklé překážky v práci.
Stupeň 3 / dobrý / - žák projevuje převážně kladný vztah k práci. Praktické činnosti
vykonává za občasné pomoci učitele, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Dopouští se
chyb, výsledky jeho práce mají nedostatky, méně účelná organizace práce. Udržuje pořádek
na pracovišti. Aktivně s občasnou pomocí se snaží překonávat vzniklé překážky v práci.
Stupeň 4 /dostatečný/ - žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci. Praktické činnosti
vykonává jen za soustavné pomoci učitele, dopouští se větších chyb. Výsledky práce mají
závažné nedostatky, práci organizuje za soustavné pomoci učitele. Méně dbá na pořádek na
pracovišti. Vzniklé překážky by bez pomoci nepřekonal.
Stupeň 5 /nedostatečný / - žák neprojevuje zájem o práci. Praktické činnosti
nevykonává ani za soustavné pomoci učitele, dopouští se větších chyb. Výsledky práce
nedosahují předepsaných ukazatelů, práci si nedokáže organizovat ani za soustavné pomoci
učitele. Nedbá na pořádek na pracovišti. Vzniklé překážky nepřekonává ani s pomocí učitele.
Předměty s převahou výchovného zaměření
1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná
výchova,
2. Při hodnocení tvořivosti, samostatnosti a přesnosti projevu se přihlíží k druhu a stupni
postižení a k celkovému zdravotnímu stavu
Stupeň 1 / výborný / - žák je aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Jeho projev má
jen menší nedostatky. Tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových
úkolech.
Stupeň 2 / chvalitebný / - žák je méně aktivní, samostatný, pohotový. Jeho projev
vykazuje drobné chyby. Při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje občasnou pomoc
učitele.
Stupeň 3 / dobrý / - žák je málo aktivní, samostatný, pohotový. Jeho projev
vykazuje časté chyby. Při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje pomoc učitele.
Stupeň 4 / dostatečný / - žák je převážně pasivní, nesamostatný. Jeho projev
vykazuje časté a podstatné chyby. Při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje zvýšenou
pomoc učitele.
Stupeň 5 / nedostatečný / - žák je pasivní, nesamostatný. Úkoly nevyřeší. Své
minimální dovednosti nedokáže aplikovat ani s pomocí učitele.
Klasifikace chování
1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně stupně napomenutí a důtka třídního učitele se přihlíží pouze
tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
4) Postihování chování žáka mimo školu. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně
odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich
chování ve škole.
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Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující
Stupeň 1 (velmi dobré) - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje
ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho
upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování.
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé) - Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s
ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně
dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé) - Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování
nebo školního řádu; zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování.
Výchovná opatření
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu jiné právnické
nebo fyzické osoby žákovi po projednání na pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školské iniciativy, záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti uložit žákovi tato
napomenutí:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
Třídní učitel oznámí uložení třídní důtky řediteli. Důtku ředitele lze žákovi uložit pouze po
projednání v pedagogické radě.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí pochvalu nebo napomenutí a důtku
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly, napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentů školy. Udělení
pochvaly, snížených stupňů z chování se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo
uděleno.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se
považují za zvláště závažné zaviněné porušení školního řádu a povinností stanovených
školským zákonem.
Dopustí-li se žák nebo student jednání podle předchozího odstavce, oznámí ředitel školy
nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o
nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom
dozvěděl.
V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem
ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona
upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.
O kázeňských opatřeních jsou informováni zák. zástupci. V případě závažných provinění jsou
informování pracovníci OSPOD a Policie ČR.
Slovní hodnocení
Na žádost rodičů či zákonných zástupců, na doporučení poradenského pracoviště je možné
uvést na vysvědčení slovní hodnocení a to posouzením dosažených výstupů vzhledem ke
stanoveným cílům. Z hodnocení musí jednoznačně být jasné, jaká je úroveň dosažených
kompetencí, které části probraného učiva za dané klasifikační období žák ovládá nebo
neovládá, a v jakém rozsahu, v čem se zlepšil a v čem přetrvávají nedostatky.
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Hodnocení žáků v ZŠ speciální
Průběžné hodnocení během školního roku je prováděno známkou, výsledky vzdělávání žáků
v základní škole speciální se na vysvědčení hodnotí slovně, vyučující popíše výsledky
vzdělávání žáka.
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Kázeňská opatření
Napomenutí třídního
učitele

Důtka třídního
učitele

Důtka ředitele školy

Druhý stupeň
z chování

Třetí stupeň
z chování

1 – 2 neomluvené hodiny
Občasné neplnění úkolů
Občasné pozdní příchody do školy nebo hodiny (max. 3 za čtvrtletí)
Vyrušování spolužáků při vyučování, bránění v nerušeném průběhu vyučovací hodiny
Neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek
Zapomínání pomůcek
Vulgarismy
3 – 5 neomluvených hodin
Nerespektování pokynů zaměstnanců školy
Odmítání zadané práce
Opakované vyrušování spolužáků při vyučování, bránění v nerušeném průběhu vyučovací
hodiny
Opakované neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek
Opakované pozdní příchody do školy nebo hodiny (max 3x za měsíc)
Vulgarismy vůči spolužákům
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl)
Nevhodné obtěžování a zneužívání spolužáků (dle míry a závažnosti)
Kouření (při prvním prohřešku)
Krádež
Opakované nerespektování pokynů zaměstnanců školy
Fyzické napadnutí spolužáka (dle okolností a závažnosti)
Nevhodné obtěžování a zneužívání spolužáků (dle míry a závažnosti, opakovaně, max. 3x)
Falšování omluvenek, úprava zápisů v žákovské knížce
Vulgarismy vůči zaměstnancům školy, spolužákům i cizím osobám
Neustálá nepřipravenost na vyučování, zapomínaní pomůcek
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl)
6 – 12 neomluvených hodin
Opakované pozdní příchody (max. 5x za měsíc)
Nošení nebezpečných předmětů do školy (nože, boxery apod.)
Nerespektování pokynů BOZP
Hrubé porušení školního řádu
Slovní napadání spolužáků
Fyzické napadnutí spolužáka (dle okolností a závažnosti)
Opakované, zvláště nevhodné obtěžování spolužáků
Slovní napadání zaměstnanců školy
Závažné nerespektování pokynů BOZP
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl)
Nošení a distribuce cigaret (při prvním prohřešku)
Kouření - opakované
Omamné látky – nošení a konzumace (při prvním prohřešku)
Soustavné pozdní příchody (víc než 5x za měsíc)
13 – 18 neomluvených hodin
Opakované hrubé porušení školního řádu
Šikana
Slovní napadání zaměstnanců školy - opakované
Fyzické napadení zaměstnanců školy
Fyzická agrese vůči spolužákům
Opakované nerespektování pokynů BOZP
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl)
Kouření - opakované
Nošení a distribuce cigaret – opakované přistihnutí
Omamné látky – nošení a konzumace (opakované přistižení)
19 a více neomluvených hodin

V Tišnově dne 18. 6. 2021
Projednáno Školskou radou dne 18. 6. 2021.
Ing. Rudolf Mašek
ředitel školy

Irena Hamáková
předsedkyně školské rady
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Příloha č. 2 Projekt EVVO „Společně to půjde lépe – Celý širý svět aneb
nejsme tu sami“

- 401 -

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“

SPOLEČNĚ TO PŮJDE
LÉPE
CELÝ ŠIRÝ SVĚT
ANEB
NEJSME TU SAMI
PROJEKT EVVO

Zpracovaný podle met. pokynu MŠMT ČR
č. j. 16745/2008 - 22
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1. Úvod
Tento projekt vznikl na základě potřeb SŠ a ZŠ Tišnov, příspěvkové organizace.
„Ekologie člověka se zabývá vztahy k prostředí, vztahy k živé přírodě, vztahy k ostatním
lidem, vztahem k sobě samému.“
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ( EVVO) vede k myšlení a jednání, které je v
souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.
Město Tišnov, ve které se nachází naše škola leží v podhůří Českomoravské vysočiny. Škola jako taková
se nachází ve středu obce na centrálním náměstí města.
Přírodní bohatství v okolí školy je velice rozmanité. V blízkosti školy se nachází vrch Květnice s přírodní
rezervací, chráněná krajinná oblast Bílý potok, přírodní rezervace Chlébské a další.
Naše škola vzdělává žáky s přiznanými podpůrnými opatření. Část z nich pochází z rodin s nízkou
sociokulturní úrovní. Část z nich žije v sociálně vyloučených lokalitách, kde nemají možnost přímého
kontaktu s přírodou. Proto se dlouhodobě snažíme o vytváření kladného vztahu našich žáku ke svému
okolí, svému zdraví a životnímu prostoru. Zaměřujeme se na vytváření kulturního školního prostředí, na
formování vztahu k přírodě a environmentální výchovu, směrující k udržitelnému rozvoji naší
společnosti.
Koordinátorem EVVO je stanovena Mgr. Dana Staňková. Za realizaci odpovídá koordinátor. Na realizaci
školního projektu EVVO se za aktivní podpory vedení podílí celý pedagogický sbor.

2. Základní cíle školy v oblasti EVVO
• vzbudit u žáku zájem o své okolí;
• poskytovat žákům znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí;
• motivovat žáky k pozitivním změnám ve svém okolí a prostředí ve kterém žijí;
• ovlivňovat způsob myšlení žáku v rámci EVVO;
• vést k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji;
• prohlubovat odpovědnost žáku ve vztahu ke svému zdraví;
• vytvářet v oblasti EV praktické dovednosti žáku;
• podporovat aktivní péci o životní prostředí;
• snižovat náklady na energetický provoz školy.

3. Formy realizace EVVO v naší škole
Jako základní formu získávání a prohlubování znalostí v oblasti EVVO jsme se rozhodli používat
projekty, které připravuje koordinátor ve spolupráci s ostatními učiteli. Tyto projekty se realizují v tzv.
projektových dnech ( tyto dny zařazujeme 2 x za školní rok). Takto získané poznatky se poté aplikují ve
výuce jednotlivých předmětů.

3. 1. Konkrétní formy realizace environmentální výchovy a vzdělávání
Toto je uvedeno v následujícím přehledu priorit:
• začlenit problematiku EVVO do výuky jednotlivých předmětu 1. a 2. stupně, programu přípravné třídy
• realizovat průřezová témata EV prostřednictvím projektových dnu např. „Den Země“, „Den
zdraví“, „Recyklohrátky“ apod.
• začlenit projekty z projektu www.recyklohrani.cz, kam se škola zapojila
• využívat okolí školy pro praktické poznávání přírody – zkoumání vztahu mezi organismy,
zacházení s rostlinami a živočichy, vytváření kladného vztahu k přírodě;
• v prostorách školy nadále důsledně třídit odpady – soutěž ve sběru a třídění odpadu
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• pečovat o životní prostředí ve škole a jejím okolí;
• vlastním příkladem učitelů vést žáky k šetření s energiemi;
• používat pro školní práci recyklovaný papír a sešity z něj;
• zařazovat do plánu pracovního vyučování práci s přírodními a recyklovatelnými materiály,
využití PET lahví a jiných odpadu;
• participovat na akcích organizací zajištujících osvětu EV – např. Ekoporadna Tišnovsko, Lipka Brno,
myslivecké sdružení, Lesy CR;
• vyhledávat, shromaždovat a využívat získané poznatky z oblasti ekologické výchovy;
• využívat výukové programy zaměřené na EV v počítačových učebnách, internet apod.;
• význam mikroregionu – vést žáky k poznávání okolí svého bydliště;
• v rámci možností navštěvovat zajímavé přírodní lokality regionu a CR;
• exkurze do míst „užité ekologie“ – Čistírna odpadních vod Březina, , vodní elektrárna Březina,
zahradnictví, záchranná stanice pro zvířata, „Botanická zahrada“v Brně, Zoologická zahrada Brno atd.;
• využití školních výletu a exkurzí k rozšiřování poznatku s ekologickou tématikou – návštěvy
chráněných oblastí v rámci regionu, vycházky do okolí školy apod.;
• sledovat a využívat nabídky vzdělávacích akcí NIDV i dalších institucí v rámci DVPP;
• spolupracovat s dalšími institucemi – přípravy akcí s tématikou ekologie a ochrany životního prostředí;
• zapojovat se do soutěží, programů a aktivit vytvořených jinými organizacemi, které napomohou
uskutečňování plánovaného cíle, které pomohou dětem samostatněji zaujímat zdravé postoje nebo je
zapojí do angažované činnosti v místě jejich bydliště.
• informovat veřejnost o aktivitách školy prostřednictvím webových stránek škol.

4. Realizace cílů EVVO ve škole
4.1. Začlenění do výuky
Témata EVVO a okruhy průřezového téma Envinronmentální výchova ŠVP jsou začleněny do výuky
jako tzv. projektové dny. Poznatky takto získané dále využívají učitelé i žáci při výuce všech předmětů.
Teoretické poznatky z přírodovědných předmětů jsou propojovány s praktickými a pracovními činnostmi.
Žáci jsou vedeni k prezentaci poznatků a vlastních pocitů ve výtvarné výchově.

4.2. Rozvoj kompetencí
• kompetence občanské – vytváření a dodržování pravidel chování a přístupu k přírodě,
životnímu prostředí a ostatním jedincům;
• kompetence sociální a personální – respekt k názorům druhého, spolupráce skupin žáku;
• kompetence k řešení problému – řešení problému v oblasti EV;
• kompetence pracovní – formování pracovních dovedností, vytváření vztahu k manuálním
činnostem, dodržování zásad ochrany životního prostředí, získání představy o pracovních
činnostech běžných profesí.

4.5. Spolupráce s dalšími organizacemi
V rámci regionu spolupracujeme těmito organizacemi:
Ekoporadna Tišnovsko
CVČ Lužánky, Brno
Lesy ČR, s.p.
Rezekvítek, Brno

5. Vlastní náplň EVVO v daném školním roce
5.1. Aktivity v rámci EVVO
• péče o životní prostředí naší školy;

- 405 -

ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“
• poznávání přírody – vycházky do okolí, školní a třídní výlety;
• exkurze – čistička odpadních vod, vodní elektrárna, návštěva zoo, botanické zahrady, chovatelské
výstavy;
• vzdělávání pedagogických pracovníku v oblasti EV;
• prezentace EV na školním webu;
• opatření ke snížení energetické náročnosti provozu školy

Ve školním roce se zaměříme na :
• zvýšení objemu sběru tříděných surovin –soutěž tříd, rozšíření sběru
• zapojení žáků a pedagogů do projektu „Recyklohrátky“ – podpoření zpětného využití různých druhů
odpadu; prohloubení znalostí v oblasti třídění odpadu;
• zajištění výjezdu žáku do zajímavých přírodních lokalit mikroregionu – poznávání rozmanitosti přírody
a nutnosti její ochrany
• předprofesní a profesní přípravu – práce v zemědělství a v lese;
• větší zapojení do aktivní péče o životní prostředí – přikrmování ptactva, udržování pořádku v okolí
školy
• zajištění prezentace akcí EVVO – web školy, místní tisk.
Realizace projektů bude závislá na finančních možnostech školy a získání financí od zřizovatele a z
projektu na podporu environmentální výchovy.

5.2. Vlastní náplň
Náplň v každém roce se stanovuje dle momentálních podmínek, a to tak ,aby žáci postupně poznávali
přírodu a všechny její součásti.

6. Hodnocení a autoevaluace školního programu EVVO
6.1. Hodnocení programu
Vždy v září se vypracuje plán činnosti, pro daný školní rok a zaměření pro jednotlivé stupně, tak aby žáci
prošli za celou školní docházku všechny oblasti EVVO.
Program bude vyhodnocován 1 x ročně – v měsíci červnu v daném školním roce.

6.2. Autoevaluace programu
Autoevaluace školního programu EVVO vychází z jeho vyhodnocení a využitelnosti. Podněty ke změnám
a změny samotné budou prováděny v měsíci září, kdy se také bude stanovovat konkrétní činnost na daný
školní rok. Toto si navrhnou a uzpůsobí třídní učitelé tak, aby plnily program EVVO.
Termíny projektových dnů stanoví vedení školy v souvislosti s obsahem a cílem daného projektu.
Další metodou úspěšnosti bude dotazník pro žáky devátého ročníku, ve kterém prokáží znalosti
základních pojmů z oblasti ekologie, projeví své postoje a dovednosti v oblasti EVVO. Výsledek bude
součástí výroční zprávy školy.
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Příloha č. 3 Informace ke změnám a náběhu výuky Informatiky s platností od
1. 9. 2021
Naši žáci se vzdělávali již dříve v tematickém okruhu Informační a komunikační technologie v rozsahu
viz. tabulka .
Vzdělávací oblasti Vyučovací
předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Český
7
7
7
6
6
Jazyk a
5
4
4 2+2 15+2
33
jazyk.komunikace jazyk
Anglický
3
3
3
3
3
3
3
9
12
jazyk
Německý
1
1
2
2
6
jazyk
Matematika a její Počty
4
4 4+1 4+1 4+1 20+3 4
4
4 3+1 15+1
Matematika
aplikace
Informatika
0+1 1 0+1
Inform.a kom.
1 0+1 0+1 0+1 1+3
1+2
technologie
2
2
2
Člověk a jeho svět Prvouka
Přírodověda
1
2
12
Vlastivěda
2
1
Dějepis
2
2
2
1
Člověk a
společnost
Občanská
11
1
1
1
1
výchova
1
1
1
Člověk a příroda Fyzika
Chemie
1
1
21
Přírodopis
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
2
Hudební
Umění a kultura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
výchova
12
10
Výtvarná
2
2
1
1
1
2
2
1
1
výchova
Výchova ke
Člověk a zdraví
0+1
zdraví
10+3
Tělesná
2
2 2+1 2+1 2+1 10+3 3
3
3 1+2
výchova
Dělání
Člověk a svět
Pracovní
1+1 1+1 1+2 1+2 1+2 5+8 1+2 1+2 1+2 0+3 3+9
práce
vyučování
Celkem čas.
20 20 26 26 26 118 30 30 31 31 122
dotace

Od 1. 9. 2021 zůstává tedy hodinová dotace zachována viz. tabulace učebního plánu str. 40. Obsah výuky
je modifikován v rámci individuálních možností každého žáka novým směrem výuky informatiky. Žáci si
osvojují znalosti a dovednosti v rámci svých individuálních mořností. Navržené tématické plány budou
v následujícím období vyzkoušeny, popřípadě dojde k jejich úpravě.
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