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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Škola je zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Poskytuje základní vzdělávání žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více
vadami a autismem, žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně.
Škola je plně organizované pedagogické zařízení spádového typu. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.

2.2. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Škola je úplná s 1. až 9. postupným ročníkem ZŠ, 1. až 10. ročníkem ZŠ speciální a 1. - 3. ročníkem přípravného stupně ZŠ speciální při naplněnosti
minimálně 4 žáků (nesmí být spojeno se ZŠ speciální). Počet žáků ve třídách ZŠ se pohybuje mezi šesti až čtrnácti žáky, ve třídách ZŠS mezi 4 –
6 žáky. V případě nutnosti může být zažádáno u zřizovatele o výjimku v počtu žáků ve třídě.
V ZŠ a ZŠ speciální se vyučuje ve třídách, kde může být zařazeno více ročníků (tzv. skupinové vyučování), organizace a složení ročníků se
aktualizují pro každý školní rok.
Škola spolupracuje především se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), se zřizovatelem (Město Frýdlant), lékaři a orgány sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD).
Součástí školy je rozsáhlejší školní pozemek, na kterém je upraveno malé hřiště (míčové hry, florbal, atd.), skleník, pergoly vhodné pro
odpočinkovou a výukovou činnost, zahradní gril a ohniště s posezením. Škola je obklopena úměrně velkou zahradou s travnatými plochami,
okrasnými stromy, květinovými i zeleninovými záhony.
Škola se nachází v blízkosti centra města v ulici Husova, na křižovatce dvou hlavních silnic, z nichž jedna je průtahem města Frýdlant s velmi
silným provozem. Z bezpečnostních důvodů je škola žákům přístupna pouze z ulice Husova.
Je obklopena rodinnými domy a panelovou zástavbou.
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Škola je tvořena dvěma objekty, starší budovou vilového typu a účelovou přístavbou montovaného charakteru, která je bezbariérová.
V budovách je umístěno:


10 učeben (včetně učeben: učebna s PC, učebna s interaktivní tabulí, učebna Pč, Vv, Hv)



místnost pro výchovné poradenství



místnost pro oddělení školní družiny (včetně knihovny pro žáky a učitele)



3 kabinety, ředitelna, sborovna, kancelář



cvičná kuchyň



dílny



přípravna pro dílenské práce



keramická dílna



cvičebna

ZŠ je vybavena moderními pomůckami pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nářadím, prostornou zahradou,
skleníkem, které odpovídají typu a zaměření školy s přihlédnutím k moderním trendům výuky.
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2.3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor tvoří:


ředitel školy



zástupce ředitele



obvykle 11 – 15 pedagogických pracovníků (učitel, asistent pedagoga a vychovatel)

Učitelé mají plnou kvalifikaci (speciální pedagogika). Všichni pedagogičtí pracovníci si rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů,
školení a seminářů). Koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO a metodik prevence splňují požadavek specializačního studia pro výkon těchto funkcí.
Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, speciální pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v
neposlední řadě výpočetní a komunikační technika. Poradenské služby dle vyhlášky č. 116/2011 Sb. zajišťují ve škole výchovný poradce, kariérový
poradce a metodik prevence.

2.4. ŽÁCI, RODIČE, ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ
Charakteristika žáků
Převážnou většinu žáků tvoří děti z Frýdlantu a z přilehlých obcí.
Do školy přicházejí děti se sníženými rozumovými schopnostmi (lehké mentální postižení), děti s autismem a se souběžným postižením více
vadami (viz kapitola 2. Charakteristika školy).
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Přijímání žáků
Žáci jsou přijímáni na základě žádosti rodičů a odborného posudku a doporučení školského poradenského zařízení.
Škola pravidelně vyhlašuje zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální.
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním
vzdělávání). Termín zápisu stanovuje MŠMT, a to od 1. dubna do 30. dubna.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně je ŠVP podkladem pro tvorbu IVP, zařazují se předměty speciálně
pedagogické péče, pracuje se s posilováním výuky v předmětech, ve kterých žák selhává, s využitím pedagogické intervence (dále vyhláška č.
27/2016 Sb). Vzhledem k podpůrným opatřením lze části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů nahradit jinými vzdělávacími obsahy
nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru (Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Koexistence ZŠ a ZŠ speciální v rámci jednoho zařízení umožňuje jejich vzájemnou prostupnost, tzn. možnost případného přeřazování žáků z
jednoho typu školy do druhého, společnou výuku některých předmětů, případně i integraci žáků ZŠ speciální ve třídách ZŠ.
Pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení.
Použití podpůrných opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě
diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka (SPC, PPP).
Škola spolupracuje se svým zřizovatelem, Město Frýdlant, jak po stránce informovanosti (Výroční zpráva, zpráva o hospodaření, kontrolní
činnost, žádosti o finanční podpory z rozpočtu města, atd.), tak osobními iniciativami a prezentací školy.
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Spolupráce s rodiči
Rodiče se mohou informovat o dění ve škole:
1. kdykoli telefonicky
2. při předem sjednaných návštěvách
3. v rámci vypsaných konzultačních hodin u výchovného poradce a jednotlivých učitelů
4. mohou se obracet s dotazy a podněty přímo na vedení školy
5. školu mohou navštívit při všech sportovních akcích, výtvarných a prodejních výstavách a dětských vystoupeních
6. webové stránky školy umožňují čerpat informace po internetu
7. na třídních schůzkách, které se konají pravidelně 3x ročně
8. na mimořádných schůzkách zaměřených na volbu povolání a přijímací řízení
9. učitelé nižších ročníků ZŠ a tříd ZŠ speciální jsou zvyklí prakticky denně podávat rodičům informace a řešit s nimi případné problémy
10. ve škole je zřizovatelem ustanovena 3 členná Školská rada, ve které mají rodiče jednoho voleného zástupce.

Jistým specifikem tohoto typu školy je nespolupráce a nezájem určité části rodičů. Ti jsou pak opakovaně zváni do školy a v rámci možností
motivováni k odpovědnějšímu přístupu ke vzdělávání vlastního dítěte.
V určitých případech jsou problémy v rodinném prostředí řešeny ve spolupráci s příslušnými sociálními odbory, odborem sociálně právní ochrany
dítěte a svolávány společné výchovné komise.
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2.5. PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Pedagogové začleňují ve školní práci projektové vyučování. Téma volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva, výročí a aktuálního
dění ve městě Frýdlantu. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní, jednohodinové, jednodenní a vícedenní.
Škola již delší dobu udržuje kontakt se školou v Polsku podobného typu (SOSW Lwowek Slaski). Předmětem jsou vzájemné návštěvy a spolupráce,
jejichž náplní jsou poznávací akce, kulturní vystoupení, přátelská sportovní utkání formou kolektivních her (vybíjená, fotbal, florbal).
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, učinit vzdělávací nabídku, přičemž jsme
respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich možností, tedy na zdůrazňování jejich kladů a
dosažených výkonů.
Koncepce školy a celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, které definují jak směřování školy, tak i specifika výchovy a
vzdělávání žáků.
Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně je kladen důraz především na klíčové
kompetence pracovní, sociální a personální a komunikativní.

3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže.
Jsme ZŠ zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Škola poskytuje dětem základní vzdělání a naším cílem je dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem
a schopnostem jednotlivých žáků.
Dle § 184a školského zákona jsou nastavena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Žáci naší
školy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem
přizpůsobí škola podmínkám žáka.
V prvním a druhém 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.
15

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. Učíme se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní
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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.
Zabezpečení žáků talentovaných a nadaných
Žáci naší školy dosahují velmi dobré úrovně a vysoké tvořivosti v oblastech pohybových a uměleckých.
Učitelé vyhledávají a dávají prostor žákům s hudebním, výtvarným, pohybovým a jiným nadáním a pomáhají jim rozvíjet jejich zájem v rámci
diferencovaných úkolů nebo v zájmových kroužcích (Hudebně dramatický kroužek, Hra na flétnu, Výtvarný kroužek, Keramický kroužek,
Tělovýchovný a sportovní kroužek a sportovní tréninky). V podchycení zájmu žáků o určitou oblast a v rozvíjení jejich přirozeného talentu vidíme
možnost, jak posílit žákovo sebevědomí a jak orientovat jeho snažení pozitivním směrem.
Jsme škola, která má blízko k přírodě. Jak lokalita školy, tak znalost a zkušenosti velké části pedagogů jsou dobrým předpokladem pro netradiční
formy výuky a dalších aktivit směřujících k poznávání přírody a k jejímu porozumění.
Naší snahou je přibližovat dětem přírodu, její součásti a zákonitosti, objasnit jim vzájemné propojení a závislosti člověka a přírody. Hlavním cílem
je pak vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás. Tento vztah může být východiskem k utváření ostatních klíčových
postojů, vztahů a hodnotových orientací.
Kromě výuky, která zahrnuje teoretické poznatky, jsou vytvářeny prožitkové situace s živou přírodou. Žáci jsou zapojeni do výukových programů
v rámci Environmentální výchovy s ekologickými centry Divizna, Střevlik a výjezdy do blízkých Jizerských hor. Environmentální výchova prolíná
do dalších předmětů (Čj, Vv, Hv, Pracovní činnosti, atd.) a zahrnuje kromě jiného třídění a sběr odpadů, které ve škole v průběhu celého roku
probíhá též soutěživou formou. V rámci mezipředmětové spolupráce jsou žáci zapojováni do projektů zkvalitňujících prostředí školy a okolí.
V tomto směru ŠVP výrazně propojuje vzdělávací oblast Člověk a příroda, Člověk a svět práce a Člověk a společnost.
Naším cílem je, aby se naše škola stávala místem, kde žáci získávají kvalitní vzdělávací péči, kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných
neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě.
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3.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představující souhrn vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV. Strategie, vedoucí k jejich
naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně,
odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd.
Hlavní cíle základního vzdělávání a klíčové kompetence se prolínají celým životem naší školy.
Pedagogický proces je zaměřen na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí podle možností žáků.
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:


kompetence pracovní



kompetence sociální a personální



kompetence komunikativní



kompetence k učení



kompetence k řešení problémů



kompetence občanské
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1. Kompetence pracovní

Žák:

 získává pozitivní vztah k manuálním činnostem, učí se zvládat základní pracovní dovednosti a návyky
 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí, seznamuje se s pravidly první pomoci


pracuje podle daného pracovního postupu a návodu, je veden k pořádku na pracovišti

 upevňuje si pracovní výdrž, zdokonaluje pracovní výkon a práci dokončí
 posuzuje výsledek své práce i práce ostatních
 seznamuje se s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím


pracuje v kolektivu a rozšiřuje si pracovně-komunikační schopnosti

 účastní se exkurzí do SOU, OU a vytváří si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění
 uplatňuje sebehodnocení při pracovních činnostech
 formou modelových situací a dramatizace se seznamuje se základními pravidly chování na pracovištích, na úřadech
 získává informace a vytváří si tak základní přehled o profesním trhu a možnostech uplatnění
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2. Kompetence sociální a personální

Žák:

 respektuje pravidla slušného chování, názory druhých a posiluje tak zdravé sebevědomí
 upevňuje si mravní hodnoty v rodině a společnosti
 na skutečných příkladech z běžného života v rodině a společnosti vyvozuje pravidla slušného chování
 učí se přijímat důsledky vlastních rozhodnutí na základě jeho práv a povinností
 chápe, zač je chválen či kárán
 pracuje ve skupině a vzájemně si se spolužáky pomáhá
 posiluje své sociální chování a sebeovládání ve vztahu k postiženým a nemocným lidem


rozpozná nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby

 pracovními činnostmi a vlastním úsilím ovlivňuje kvalitu společné práce
 uvědomuje si, že každý člověk je jedinečnou osobností, která si zaslouží respekt ostatních
 odmítá projevy rasismu, xenofobie


pomáhá mladším, slabším a méně nadaným spolužákům



orientuje se v obtížných osobních či rodinných situacích a to zejména rozborem a případným hledáním řešení

 seznamuje se s praktickými příklady z běžného života, s možnými riziky a ohrožením fyzickým i psychickým
 při diskuzích a rozborech rozpozná vlastní chyby, nedostatky v chování narušujících soužití v třídním kolektivu
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3. Kompetence komunikativní

Žák:

 vhodně komunikuje se spolužáky a dospělými ve škole i mimo školu
 se srozumitelně vyjadřuje v ústním i písemném projevu
 na základě svého učení a vedení učitelem rozumí sdělení a přiměřeně na ně reaguje
 zapojuje se do recitačních a pěveckých soutěží, připravuje se na veřejná vystoupení
 učí se pravidlům diskuse, naslouchání názorů druhých a obhajování vlastních názorů
 podporuje přátelské vztahy ve třídě a mezi třídami
 vzájemně se učí slovně hodnotit kolektiv a sám sebe
 ochotně spolupracuje ve skupině, komunikuje se spolužáky a je tolerantní
 je schopen vyjadřovat své názory a postoje při řešení problémů
 technikou řízeného dialogu formuluje a obhajuje vlastní názory
 chápe zásady pravidel slušného chování a komunikace ve světě dospělých
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4. Kompetence k učení

Žák:

 ovlivňuje vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu při práci
 zvládá čtení s porozuměním a práci s textem
 získává informace z více zdrojů – učební a informační texty, knihovna, výukové programy, internet, motivační a výukové hry
 dokáže zhodnotit výsledky své činnosti
 průběžně se učí znát významy odborných a cizích výrazů, učí se tyto výrazy vyhledávat ve slovnících, encyklopediích, atd.
 přijímá motivaci k dalšímu učení kladným hodnocením s důrazem na jeho výkony, pokroky a další možnosti
 učí se být trpělivý, povzbuzuje tak i ostatní spolužáky
 činnostním učením se motivuje k poznání smyslu a cíle učení pro uplatnění v životě
 společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků je veden k poznávání vlastních možností
 přijímá úlohy vycházející v co největší míře z praktického života
 je schopen prezentace výsledků vlastní práce (např. při projektovém vyučování)
 je veden k samostatnému organizování některých akcí
 na praktických příkladech se seznamuje s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život (trh práce, problematika nezaměstnanosti)
a motivuje sek následnému odbornému vzdělávání
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5. Kompetence k řešení problémů

Žák:

 propojuje učivo s praxí a vlastní zkušeností
 si pěstuje schopnost rozpoznat problém, svěřit se s ním, případně najít nejvhodnější způsob řešení
 učí se přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
 vede sebe a třídní kolektiv ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů
 formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh se učí samostatnému úsudku a rozhodování
 se otevřeně vyjadřuje k problémům kolektivu i školy a navrhuje společná řešení
 učí se přijímat důsledky svých rozhodnutí a být za druhého zodpovědný
 soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením posiluje sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím


úměrně ke svému věku používá internet, vyhledává podstatné informace potřebné k řešení problémů



si je vědom možných rizik v místě bydliště a uvědomuje si možnosti řešení problému a místní pomoci

 pěstuje si vytrvalost při řešení problému a nenechá se odradit nezdarem
 je vede k uvědomění si problému, jeho předvídání a zejména jeho následné řešení s ohledem na své věkové schopnosti a možnosti
 vytváří si schopnost v problémové situaci zachovat klid a dokázat jasně a srozumitelně předat důležité informace v okamžiku přivolání pomoci
 zná důležité kontakty a místa, na která se při řešení daných problémů můžeme obrátit
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6. Kompetence občanské
Žák:

 přijímá zásady chování a pravidla soužití dané řádem školy
 na modelových i praktických situacích se učí rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování
 je veden k dodržování právních norem
 učí se respektovat odlišnosti mezi lidmi
 se učí utvářet žebříček hodnot v obecné i osobní rovině
 klade důraz na ochranu zdraví žáka, dodržování zdravého životního stylu
 rozborem je veden k chápání sociálního a asociálního chování vůči rodině a společnosti
 upevňuje si význam jedinečnosti každého člověka a jeho platné zastoupení ve fungující společnosti (rodině)
 diskutuje s kolektivem o nezastupitelnosti rodiny, významu přátelství
 učí se zvládat běžnou komunikaci (písemnou i ústní) na úřadech modelovými i praktickými činnostmi
 projevuje zájem o výuku environmentální výchovy
 je aktivní a zapojuje se do péče o svoje okolí
 při mimoškolních akcích je odpovědný za své chování
 praktickými činnostmi se učí nakupovat, cestovat hromadnou dopravou, navštívit lékaře, poštu, knihovnu
 snaží se být příkladem v dodržování zdravého životního stylu
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3.3. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Uvádíme část znění ze školského zákona:

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných
§ 16
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k
uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se
rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním
podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření školou.
(2) Podpůrná opatření spočívají v
a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně
pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a
hluchoslepých osob11a), Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
g) využití asistenta pedagoga,
h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob
poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů,
nebo
i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.
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Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (žáci s lehkým mentálním postižením):
1. ŠPZ (školská poradenská zařízení) poskytují škole doporučení, kde jsou uvedena podpůrná opatření od třetího až pátého stupně, která odpovídají
zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám žáka.
2. Na základě zjištěných doporučení škola vypracuje žákovi IVP. V rámci podpůrných opatření upraví očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně
upraví vzdělávací obsah určitého vzdělávacího oboru. Očekává se, že k této změně může dojít zejména v oboru Další cizí jazyk.
3. Ředitel školy zajistí žákovi soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi. Vytvoří podmínky odpovídající individuálním
vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
4. Navrhovaná opatření škola vždy projedná se zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce má právo se svobodně vyjádřit k navrhovaným
opatřením, které mají žákovi pomoct v jeho vzdělávání. Škola pak přijme názor zákonného zástupce.
5. Na doporučení ŠPZ škola do IVP zařadí speciálně pedagogickou či pedagogickou intervenci.
6. Pedagogická intervence bude spočívat především v individuálním přístupu k žákovi, učitel daného předmětu bude vytvářet podmínky ke zlepšení
výsledků učení žáka (formou doučování, vytváření a poskytování kompenzačních pomůcek, zařazování doporučených metod práce, spolupráce s
rodinou, atd.).
7. Škola vytvoří žákům bezpečné a přátelské prostředí. Společně s žáky učitelé ošetří zdravé klima ve třídě tím, že povedou žáky k pravidelné
reflexi vztahů ve třídě a učitel sám bude respektovat sociální potřeby dětí vzhledem k jejich zralosti a zodpovědnosti za učení.
8. Učitel bude žáky pravidelně hodnotit. Hodnotit bude jejich výsledky ve vzdělávání formou otevřené komunikace jak s žáky, tak také s rodiči.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou uvedena v kapitole 6. - Hodnocení žáků.
9. Škola poskytne jasná pravidla pro přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání. Tato pravidla vycházejí ze školského zákona § 16 odst. 9
(podmínkou pro zařazení je písemná žádost zákonného zástupce a doporučení ŠPZ a soulad tohoto postupu se zájmem žáka).
10. Žákovi uvedenému v § 16 odst. 9 může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního
roku, v němž dosáhne dvacátého roku věku (citace ze školského zákona). Ředitel školy tak bude spolupracovat s Úřadem práce ČR.
11. Žákovi, který splnil devět let školní docházky v nižším ročníku (8. ročník) a nezískal tak základní vzdělání, může ředitel školy, na základě
žádosti zákonného zástupce, povolit vzdělávání 10. rokem.
12. Pro žáky, kteří dosahují velmi dobré úrovně a vysoké tvořivosti v oblastech pohybových a uměleckých, vytvoří učitelé prostor v oblasti
výtvarné, hudební, pohybové a sportovní (zájmová činnost).
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13. Výčet předmětů speciálně pedagogické péče, jejichž výuku škola zabezpečuje a na základě doporučení ŠPZ poskytne konkrétnímu žákovi.
PSPP budou zajištěny z disponibilní časové dotace a to v těchto předmětech:
I. stupeň: Čj, M, Vv, Pč
II. stupeň: Čj, M, Pč
Ročník

Charakteristika PSPP

Ve vyuč. předmětech

1.- 5.

1. Logopedická péče, rozvoj komunikativních dovedností
- zaměřeno na smyslové vnímání (zrak, sluch, řečové dovednosti a schopnosti)
- sluchové rozlišení – tónů, hlásek, slabik
- sluchová analýza a syntéza
- vnímání a reprodukce rytmu
- rozvoj slovní zásoby, četba s porozuměním
2. Rozvoj prostorové orientace a orientace v čase, pozornosti, paměti
- orientace v prostoru
- pravolevá orientace
- zraková paměť
3. Rozvoj percepčně-motorických funkcí
- poznávání prostředí, okolí, vnímání a koncentrace
- porozumění, řešení problému
- koordinace a souhra jednotlivých funkcí (jemná a hrubá motorika, koncentrace, …)

Čj

6. – 9.

1. Logopedická péče, rozvoj komunikativních dovedností
- zaměřeno na smyslové vnímání (zrak, sluch, řečové dovednosti a schopnosti)
- sociální komunikace
- rozvoj slovní zásoby, četba s porozuměním

Čj

6. – 9.

2. Rozvoj prostorové orientace a orientace v čase, pozornosti, paměti
- orientace v prostoru
- pravolevá orientace
- zraková paměť
3. Rozvoj percepčně-motorických funkcí
- poznávání prostředí, okolí, vnímání a koncentrace
- porozumění, řešení problému, rychlost myšlení
- koordinace a souhra jednotlivých funkcí (jemná a hrubá motorika, koncentrace, …)

M

1. – 5.

1. – 5.

6. – 9.
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M, Vv

M, Pč, Vv

M, Pč

3.4. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)
Průřezové téma není rozpracováno odděleně pro 1. a 2. stupeň, protože učivo je individualizované a vázané na konkrétní typy osobností žáků a
konkrétní situace, které ve třídě nastávají. Témata OSV se promítají do osobností žáků, do jejich prožívání a jednání. Učitel individuálně posoudí
potřeby žáků a témata si rozpracuje do svých tematických plánů. Témata OSV mohou být ve všech předmětech.
TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání 





VÝSTUPY

zdokonaluje své smyslové vnímání (vnějšími smysly i vnitřněhmatovým vnímáním)
poznává vlastní empatické schopnosti
rozpoznává a ovlivňuje svůj stav soustředění/nesoustředění
používá pro sebe osobně výhodné strategie zapamatování
popíše a používá myšlenkové postupy řešení problémů
 používá pro sebe osobně výhodné strategie poznávání/učení, k tomu využívá znalost osobních psychických
předpokladů k učení
Sebepoznání a sebepojetí
 poznává a charakterizuje své osobní vlastnosti, např. rysy své osobnosti
 využívá prakticky různé zdroje informací o sobě, např. vlastní úvahy, zpětné vazby od druhých
 identifikuje způsoby vlastního poznávání – učení, prožívání a chování
 vyjádří, jak sám sebe vnímá
 ovlivňuje pozitivně své sebepojetí – respektive své „já“
 vyhledává pomoc při osobních krizích
Seberegulace a sebeorganizace  vyhodnocuje, kdy je třeba tyto tendence překonat vůlí/sebeovládáním
 používá strategie regulace vlastního myšlení, prožívání a jednání ve prospěch svůj i druhých lidí
 analyzuje svůj způsob organizace času
 při plánování rozlišuje nutné a možné
 plánuje studium a učení
 charakterizuje své životní cíle
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TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Psychohygiena






Kreativita







VÝSTUPY
předchází vlastním stresům, frustracím, psychickým zátěžím apod.
usiluje o pozitivní vyladění mysli
rozpoznává vlastní stres
popíše postupy zvládání stresů, zátěží apod.
uplatňuje pro sebe vhodné strategie zvládání zátěží
popíše, kam se obrátit pro pomoc v případě, že na potíže jedinec sám nestačí
poznává svůj typ kreativity
na příkladu vysvětlí, co je sociální tvořivost
rozpoznává a podporuje sociálně kreativní nápady druhých
nahlíží skutečnost z různých úhlů pohledu
využívá svých kreativních schopností k obohacení mezilidských vztahů, v nichž žije
využívá svých sociálně kreativních schopností k citlivému utváření vlastního image
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1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)
TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
SOCIÁLNÍ ROZVOJ

VÝSTUPY

Poznávací schopnosti

 poznává své spolužáky ve třídě
 poznává a reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí
 vysvětlí podstatu různých chyb při pozorování a poznávání lidí
 všímá si růzností mezi sebou a druhými a také vzájemných shod
 vysvětlí výhody odlišností a jedná tak, aby byly odlišnosti ve skupině pozitivně využity
 vysvětlí různou důležitost různých informací o lidech pro různé druhy interakčních situací (pro situace vyjednávání,
prosby/žádosti, spolupráce, pomoci apod.)
 pečuje o své vztahy s druhými lidmi
 vysvětlí a využívá chování podporující dobré vztahy
 reflektuje vlastní empatičnost, pokouší se podívat na svět též očima druhého
 respektuje jiné lidi jako svébytné osobnostirespektuje svým chováním práva druhých lidí, postaví se za vlastní práva
 uvažuje o vztazích ve vlastní třídě, napomáhá jejich zlepšení nebo udržení jejich kvalit
 charakterizuje základní kódy – typy komunikace (řeč těla, řeč slov apod.)
 zdokonaluje průběžně různé způsoby svého komunikačního chování
 odečítá informace z řeči těla, zvuků i slov
 vysílá informace souladu se záměrem svého sdělení
 sdělně vypráví, referuje, prezentuje
 v dialogu s druhými dodržuje pravidla efektivní vzájemné komunikace
 používá efektivní komunikační způsoby a strategie
 vnímá svou komunikační autostylizaci – image a zpětné vazby, jimiž druzí tuto autostylizaci reflektují

Mezilidské vztahy

Komunikace

Spolupráce a soutěživost








vysvětlí podstatu a smysl spolupráce, soutěže a individuální práce
poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti seberegulace a dovednosti kritického myšlení
usiluje o to, aby získal pozitivní postoj ke spolupráci
poznává, rozvíjí a využívá své dovednosti komunikace v týmu, řešení konfliktů a dovednosti organizace práce týmu
poznává, rozvíjí a využívá své osobní možnosti a sociální dovednosti uplatnitelné v situacích soutěže
respektuje etická pravidla spolupráce i soutěžení a uplatňuje je ve svém jednání
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1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

VÝSTUPY

MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti






Hodnoty, postoje, praktická
etika









vysvětlí, co považuje za životní (osobní, vztahové) problémy
vysvětlí obvyklé příčiny vzniku osobních nebo vztahových problémů
reflektuje, analyzuje a případně charakterizuje své problémy v těchto oblastech
aplikuje efektivní strategie řešení problémů ve svém životě
podílí se na řešení problémů ve třídě
reflektuje své jednání, myšlení a prožívání v situacích řešení učebních problémů
popíše svůj žebříček hodnot
identifikuje postoje a hodnoty jiných lidí prostřednictvím jejich promluv a chování
rozpozná mravní rozměr běžných situací
charakterizuje prvky morálního jednání a mravní vlastnosti
jedná v souladu s etickými pravidly, dodržuje zákony
pomáhá druhým, podporuje je
v životních situacích se rozhoduje se zřetelem k mravnímu rozměru
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2. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) : I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Prvouka
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

1. - 3.

Občanská společnost a škola

1. - 3.

Občan,
občanská společnost a stát

1. - 3.

Formy participace občanů v
politickém životě

1. - 3.

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Pravidla vztahů
Já a ti druzí

UČIVO
Školní řád, Vnitřní pravidla
třídy
Kolektiv + individuum

Můj názor je právem, Schopnost přizpůsobit se
nikoliv nárokem.
„vyššímu zájmu“, nikoliv
pouze svému
Principy demokracie jako formy Nebudu omezovat
Vyjadřování názoru, debata
vlády a způsobu rozhodování druhého, ale totéž od vedoucí k pochopení
něho očekávám.
sounáležitosti
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VÝSTUPY
Vytváření pozitivního
vztahu ke škole,
spolužákům, vrstevníkům
Na světě jsem já, ale i
ostatní.

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
Tvorba návyků

Žiji v určité společnosti,
toto je nutno respektovat.

Schopnost
naslouchat,
vyjádřit svůj
názor
Vyšší zájem je
nadřazen mému.

Žák si uvědomuje, že má
právo na názor, ale nikoliv
na diktát názoru.

R. Kipling: „Jsme
jedné
krve“ (Mauglí)

2. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Český jazyk
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

6. - 7.

Občanská společnost a škola

8. - 9.

Občan,
občanská společnost a stát

Ústava ČR

8. - 9.

Formy participace občanů
v politickém životě

Práva a povinnosti
občana ČR

8. - 9.

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Proč se vzděláváme

Principy demokracie jako formy Jak se svět vyvíjel,
vlády a způsobu rozhodování kam směřuje

UČIVO
Nutnost kultivované a
srozumitelné komunikace

VÝSTUPY

Žák se učí hovořit o
problémech, tyto verbálně
řešit.
Seznámení s dokumentem,
Žák se seznámí s podstatou
vysvětlování obsahu
základního ústavního
dokumentu.
Politické instituce
Žák bude schopen zvážit
demokratické společnosti
volbu své budoucnosti,
(volby apod.)
verbálně své rozhodnutí
zdůvodnit.
Četba historické literatury
Orientace ve světové
(antika, husitství, nacismus + literatuře popisující vývoj
holocaust, totalita,
společnosti
demokracie)
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SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
ČJ – řečová
výchova
ČJ – obecně
ČJ – sloh, čtení

ČJ – literatura

2. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Občanská výchova
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

6.

Občanská společnost a škola

7.

8. - 9.

8. - 9.

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Učíme se, abychom
kvalitně žili.

UČIVO

VÝSTUPY

Učící se žák – pracující občan Žák si osvojuje principy
přípravy na produktivní
život v demokratické
společnosti.
Občan,
Má vlast
Vývoj naší společnosti
Žák se seznamuje
občanská společnost a stát
s vývojem společnosti v ČR
(v souvislostech).
Formy participace občanů
Jsem občan, byť jen Základní principy demokracie Žák se seznamuje
v politickém životě
mladý a nezkušený.
s volebním systémem
a politickou strukturou
demokratické společnosti.
Principy demokracie jako formy Vybírám si kvalitu
Jsem občanem své vlasti
Žák se připravuje na
vlády a způsobu rozhodování svého života a chci se se všemi důsledky.
budoucí občanskou roli.
na ní podílet.
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SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
Kompetence
k učení a přípravě
na budoucí profesi
Dějepis, historie
našich zemí
Dějepis, vývoj
společnosti od
prvobytně pospolné
do současnosti
Demokracie je
součástí mojí
osobnosti.

2. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Dějepis
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

6.

Občanská společnost a škola

6.

8.

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

Původ člověka

Jak jsem vznikl.

Žák si je vědom původu
lidského druhu

Občan,
občanská společnost a stát

Vznik státu

Egypt, Antika

Žák pozná, jak vznikl stát,
majetek, sociální rozvrstvení.

Formy participace občanů
v politickém životě

Snahy člověka
o spravedlivý svět

Sociální bouře, nacistická a jiná Žák se orientuje v různých
totalita
státních zřízeních (monarchie,
absolutní monarchie,
republika)
II. světová válka
Žák zná příčiny a důsledky
války pro lidstvo

9.
7.

Husitství
J. Hus, J. Žižka,
J. A. Komenský,
9.

VÝSTUPY

Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

Ústava ČR, EU Brusel, Ústavní principy ČR
volby do místních,
krajských,
parlamentních,
senátních zastupitelstev,
volba prezidenta ČR
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Žák zná osobnosti českých
dějin, které se zapsaly do
dějin svými činy ve prospěch
chudých sociálních vrstev
Žák si osvojí svoje
elementární ústavní
(občanská) práva, včetně
jejich aplikace po dosažení
dospělosti.

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
ČJ (literatura – E.
Štorch: „Lovci
mamutů“)
Obrazové materiály,
DVD s historickou
tématikou

HV: Ktož sú boží
bojovníci
Ústava ČR,
Deklarace lidských
práv a svobod, Charta
OSN aj.

3. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VKMVEAGS):
I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Vlastivěda

4. – 5.

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Evropa a svět nás zajímá

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Naši sousedé v
Evropě

4. – 5.

Objevujeme Evropu a svět

Naše vlast a Evropa

Místo ČR
v Evropě.
Slovanské národy.

4. – 5.

Jsme Evropané

Evropská unie

Cestujeme po
Evropě

ROČNÍK

UČIVO

VÝSTUPY

O zemích, které
sousedí s Českou
republikou –
Slovensko,
Rakousko,
Německo a Polsko.

Žák s pomocí obrysové mapy ukáže země, s kterými
ČR sousedí. Porovná velikosti států a zapamatuje si
státní vlajky. Měl by si uvědomit, že pohraničí
našeho státu bylo v minulosti osídleno neslovanským
obyvatelstvem, které nám zde zanechalo mnoho
překrásných pamětihodností. Kterými se můžeme
v Evropě prezentovat.
Na mapě Evropy žák ukáže ČR. Dále vyjmenuje
jazykově příbuzné národy (Slovany). Se
slovanskými národy je snazší navazování
přátelských kontaktů vzhledem k příbuznosti jazyka.
Žák by měl vědět, který cestovní doklad potřebuje
pří cestě do ciziny. Pro členy EU je jednodušší
přecházení hranic. Jinde panují přísné kontroly.
V zemích EU se platí eury. Ve styku s cizinci se
oprostit od předsudků z dob druhé světové války a
období studené války, které nás rozdělovaly a
zaměřit se na spolupráci v rámci EU, která nás
spojuje.
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3. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: II. stupeň (integrace do
předmětu)
Vyučovací předmět: Zeměpis

6. – 7.

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Evropa a svět nás zajímá

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Zkušenosti z Evropy a
světa

Země v srdci
Evropy

6. – 7.

Objevujeme Evropu a svět

Mezinárodní setkávání

Jsme Evropané

6. – 7.

Jsme Evropané

Mezinárodní organizace Evropská unie,
NATO

ROČNÍK

UČIVO
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VÝSTUPY
Žák by měl vědět, že Česká republika vznikla v roce 1993.
Rozpadem Československa vznikly dva samostatné státy
Česko a Slovensko. Toto rozdělení proběhlo
mírumilovným způsobem a bez zbytečného násilí.
V Evropě a v celém světě mělo toto rozdělení pozitivní
ohlas a Češi i Slováci nabyli určitého uznání.
Na mapě Evropy žák ukáže všechny státy patřící do EU.
Na druhém stupni základní školy se žáci učí cizím jazykům
a především by se měli naučit fráze slušného vystupování
např. při dotazu na informaci. V anglosaských zemích
používat slůvko „pleas“, v němčině slůvko „bitte“ a ve
francouzštině slůvko „sil vous plait“. Kdo tato slůvka
nepoužije v jazyce, není považován za slušného člověka.
V roce 1999 vstoupila ČR do NATO a v roce 2007 do EU.
Tyto letopočty by si měl každý žák důkladně zapamatovat.
Mezinárodní organizace NATO nám zajišťuje bezpečnost
a v kooperaci poskytuje pomoc a ochranu státům, které to
potřebují jako např. Afghánistán, Kosovo, africké státy
apod. EU zajišťuje ekonomickou spolupráci např. na
výrobě osobních automobilů „Škoda“ se podílí několik
států EU.

4. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: Multikulturní výchova (MKV): I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Český jazyk – I. a II. období
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

1.-3.

Kulturní rozdíly

1.-3.

Lidské vztahy

3.-5.

Etnický původ

3.-5.

Multikulturalita

3.-5.

Princip sociálního smíru

TEMATICKÝ
UČIVO
OKRUH
PŘEDMĚTU
Moje rodina
Vyprávění o sobě a své rodině
Vánoce a Velikonoce Vyprávění o zvyklostech v rodině
u nás doma
Porovnávání zvyků v různých
kulturách
Společné hry při
Hra a spolupráce ve dvojici či ve
řečové výchově
skupině
Skupinová spolupráce s využitím
schopností jednotlivých členů skupiny
Rovnocennost všech Vyprávění o životě vlastní rodiny
etnických skupin
Poznávání a následné porovnávání
zvyklostí v rodinách
Projevy rasové nesnášenlivosti – jejich
rozpoznávání a důvody vzniku
Otázka lidských ras
Vyprávění o průběhu svátků v
jednotlivých rodinách, naslouchání a
následné porovnávání zvyklostí
Vyprávění o cizích jazycích – význam
učení se cizímu jazyku
Otázky lidských práv Aktivní spolupodílení na tvorbě a
dodržování třídních pravidel
Odstraňování diskriminace a
předsudků vůči etnickým skupinám
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VÝSTUPY
Žák se učí komunikovat a žít ve
skupině dětí z odlišných
sociokulturních skupin
Žák se učí respektovat druhého jedince
se stejnými právy
Žák získává základní znalosti o
různých kulturních a etnických
skupinách
Žák poznává a učí se tolerovat
odlišnosti druhých

Žák si uvědomuje možné dopady svého
chování a připravuje se nést za své
jednání odpovědnost

4. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: Multikulturní výchova (MKV): II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Občanská nauka
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

9.

Kulturní rozdíly

7.

Lidské vztahy

Právo všech lidí žít
společně

6.-9.

Etnický původ

Rovnocennost všech
etnických skupin a
kultur
Projevy rasové
nesnášenlivosti
Multikulturalita a
postoj k odlišnostem
současného světa

Práce s učebnicí, pracovním sešitem,
internetem

Lidská práva

Vysvětlení si základních pojmů
Hraní sociálních her
Tvorba nových třídních pravidel
Tvorba odměn a trestů za nedodržování
třídních pravidel

6.-9.

Multikulturalita

6.-9

Princip sociálního smíru

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Člověk jako součást
etnika

UČIVO

VÝSTUPY

Práce s učebnicí a pracovním sešitem,
Ukázky kulturních odlišností u různých
etnik na internetu, např. ukázky tanců,
oslav apod.
Práce ve skupinách, projektové
vyučování, režim třídy a školy

Poznávání základních znalostí o
různých etnických skupinách žijících v
české a evropské společnosti
Žák spolupracuje a udržuje tolerantní
vztahy
Přijímá druhého jako jedince se
stejnými právy
Žák získává základní znalosti o
různých kulturních a etnických
skupinách

Užití aktuálního tisku a PC
Ukázky cizích jazyků na CD
Žák se učí naslouchat jiným a
Předvedení znalosti cizího jazyka (AJ) respektovat jejich potřeby
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Žák poznává pojmy jako: kultura,
etnikum, diskriminace, rasismus,
netolerance, minorita
Žák sám přispívá k odstranění
diskriminace
Žák zohledňuje potřeby minoritních
skupin

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: Environmentální výchova (EV)
PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Prvouka
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

1.- 3.

Ekosystémy

1. - 3.

Vztah člověka k prostředí

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Les, pole, vodní
zdroje a jejich okolí

Rozmanitost přírody –
příroda v ročních obdobích

Pozoruje, popíše a
porovnává viditelné
proměny v přírodě v
jednotlivých ročních
obdobích

Vycházka do okolí,
přírodní učebna,
zahrada

Naše obec

Lidé a čas – součastnost a
minulost v našem životě

Uvede příklady kulturních,
či historických památek ze
svého okolí, vypráví
zákládní poznatky o
tradicích a zvycích

Vycházka, exkurze,
zámek Frýdlant,
kostel, radnice,
Betlém, Špitálek,
Velikonoce,
Vánoce
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5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Přírodověda
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

4.- 5.

Ekosystémy

Les v našem
prostředí, význam
lesa

Jehličnatý a listnatý les, ptáci Rozliší základní biotopy a
a zvířata, co nám dává les
přiřadí k nim organizmy,
které s e v nich vyskytují

4.- 5.

Ekosystémy

Pole a jejich okolí

Pole – rostliny a zvířata
Čtyři roční období na poli

Uvede zástupce živočišní a vycházka, exkurze
rostlinné říše, popíše jejich - farma
základní podmínky,

5.

Základní podmínky života

Význam vody pro
lidské aktivity

Voda vzácná tekutina
Koloběh vody v přírodě

Na konkrétních příkladech
vysvětlí princip koloběhu
látek v přírodě

5.

Základní podmínky života

Čistota ovzduší u nás Ochrana ovzduší

Uvede příklady
znečišťování ovzduší

5.

Základní podmínky života

Ohrožení půdy

Popíše proces
kompostování, na
příkladech uvede, co
poškozuje půdu

4. - 5.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Způsoby hospodaření Člověk proti přírodě
s odpady

Péče o půdu
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
vycházka,

vycházka

péče o kompostér v
areálu školy

Aktivně se podílí na třídění sběr papíru, účast v
odpadu
soutěžích typu
Recyklohraní

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Vlastivěda
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

4. - 5.

Základní podmínky života

Přírodní zdroje

Člověk a příroda

Uvede příklady užití
přírodních zdrojů ve svém
okolí

4. - 5.

Vztah člověka k prostředí

Zajišťování ochrany
životního prostředí v
obci

Naše životní prostředí

Uvede důvody ochrany
životního prostředí

4. - 5.

Vztah člověka k prostředí

Naše obec – původ,
příroda, kultura

Naše obec v minulosti a dnes,
co je v naší obci zajímavéhopřírodní a kulturní
zajímavosti

Pojmenuje kulturní, či
historické památky spjaté s
místem, vněmž žije, tradice
a zvyky

4. - 5.

Vztah člověka k prostředí

Prostředí a zdraví

Lidé kolem nás – nebezpečná Dodržuje zásady
BESIP
místa, situace, dopravní
bezpečného chování,
nehoda, požár, povodeň
uplatňuje základní pravidla
silničního provozu, reaguje
adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

42

VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
větrné, vodní
elektrárny

vycházky, exkurze,
zámek, kostel,
radnice, Betlém,
Špitálek, muzeum,
Velikonoce,
Vánoce

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

1. - 5.

Vztah člověka k prostředí

Pěstování bylinek, zeleniny,
péče o pokojové rostliny

Ošetřuje a pěstuje vybrané
rostliny podle daných zásad
– provádí pěstitelská
pozorování

1. - 5.

Vztah člověka k prostředí

Výroba výrobků s vánoční a
velikonoční tématikou

Vytváří přiměřenými
Vánoce,
parcovními postupy různé Velikonoce
výrobky z daného materiálu
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Občanská výchova
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

7.

Základní podmínky života

Možnosti a způsoby
ochrany zdraví

Ochrana osob za
mimořádných událostí

Reaguje přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Besedy, exkurze –
hasičská zbrojnice

6., 9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Význam ochrany
přírody a kulturních
památek

Památná místa a významné
osobnosti
Státní svátky

Vyjmenuje nejvýznamnější
kulturní a historické
památky v okolí svého
bydliště

vycházka, exkurze,
zámek Frýdlant,
muzeum, Betlém,
radnice, kostel,
Špitálek, Vánoce,
Velikonoce

9.

Vztah člověka k prostředí

Zajišťování ochrany
životního prostředí v
obci

Ochrana životního prostředí

Diskutuje, jakým
způsobem je možné chránit
životní prostředí v ČR
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Fyzika
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

7.

Vztah člověka k prostředí

Náš životní styl způsoby jednání a
vlivy na prostředí

Jak se chráníme před hlukem Posoudí vliv nadměrného
hluku na životní prostředí a
zdraví člověka

8., 9.

Vztah člověka k prostředí

Náš životní styl –
způsoby jednání a
vlivy na prostředí

Zdroje světla

Posoudí vliv světelného
znečištění na zvířata,
rostliny, člověka

9.

Vztah člověka k prostředí

Náš životní styl –
spotřeba el. energie

Spotřeba el. energie

Určí spotřebu el. energie a
navrhne způsob, jak šetřit
el. energii

7.

Základní podmínky života

Vztahy vlastností
vody a života

Kapaliny

Uvede základní vlastnosti
vody

9.

Základní podmínky života

Význam a způsoby
Elektrárny – solární, větrná,
získávání a využívání vodní, tepelná, jaderná,
přírodních zdrojů
geotermální
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VÝSTUPY

Vyjmenuje jednotlivé typy
elektráren, u každé z nich
uvede její výhody a
nevýhody pro žívotní
prostředí

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
7.

DUM

Exkurze vodní
lektrárna Víska,
větrná elektrárna
Jindřichovice pod
Smrkem

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Chemie
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH PŘEDMĚTU

UČIVO

9.

Základní podmínky života

Význam vody pro
Voda nad zlato
lidské aktivity, ochrana
její čistoty

Vysvělí koloběh vody v přírodě,
Exkurze ČOV,
popíše úpravu pitné vody a proces projekt Putování za
čištění odpadní vody
vodou

9.

Základní podmínky života
životního prostředí

Význam pro život na
Zemi

Bez vzduchu nelze žít

Určí základní složky vzduchu,
definuje pojem smog a vysvětlí, co
způsobuje největší znečištění
vzduchu

9.

Základní podmínky života

Ohrožování ovzduší

Nekovy – ozonová díra
Oxidy – skleníkový efekt
Kyseliny – kyselé deště

Dokáže objasnit pojmy ozonová
díra, skleníkový efekt, kyselé
deště, popíše, co tyto jevy
způsobuje a diskutuje o možnosti
minimalizace těchto jevů

9.

Základní podmínky života

Zdroje surovinové –
jejich vyčerpatelnost

Vzácné dary Země

Vysvětlí pojmy obnovitelné a
neobnovitelné zdroje, uvede
příklady

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Zemědělství a životní
prostředí

Průmyslová potrava rostlin

Diskutuje o výhodách a
nevýhodách užití průmyslových
hnojiv v zemědělství

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Principy a způsoby
hospodaření s odpady

Dobro a zlo chemie

Svými slovy definuje, proč je
dobré třídit odpad, uvede příklady
využití odpadu, zná pojem
recyklace

9.

Vztah člověka k prostředí

Aktuální ekologický
problém

Jak škodí člověk přírodě a
co proti tomu dělat?

Na jednom příkladu uvede, jak
člověk škodí přírodě, navrhne,
jakým způsobem může přispět
k ochraně ŽP
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Ekologické desatero

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Přírodopis
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

7.

Ekosystémy

Ekosystém – louka

Chráněné rostliny naší
přírody

Uvede příklady chráněných
rostlin a chráněných území v
okolí svého bydliště

9.

Ekosystém

Přírodní a kulturní
krajina

Krajina

Vysvětlí pojmy přírodní a
kulturní krajina, uvede
příklady nejvíce zničené
krajiny

9.

Základní podmínky života

Půda - ohrožení půdy Půdy

Na příkladu uvede negativní
vliv člověka na půdu

9.

Základní podmínky života

Sluneční záření, teplo, Vliv neživé přírody na
ovzduší, voda, půda organismy

Uvede příklady působení
neživé přírody na organismy

9.

Základní podmínky života

Populace,
společenstvo,
ekosystém

Vliv živé přírody na
organismy

9.

Základní podmínky života

Tropický deštný
prales

Velké ekosystémy na Zemi Vysvětlí negativní působení
– tropický deštný les
lidi a důsledky jejich chování
na tropický deštný les

9.

Základní podmínky života

Energie – využívání
energie

Energie

Vyjmenuje obnovitelné a
neobnovitelné zdroje

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Vliv lidí na prostředí dnes

Vyjmenuje nejzávažnější
škodliviny v ovzduší, ve vodě,
v půdě

Změny v krajině –
krajina dříve a dnes

UČIVO
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Uvede příklady populací a
vztahy mezi nimi

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
vycházka

ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Odpady a hospodaření Odpady
s odpady

Uvede příklady zpracování
odpadů, dokáže vysvětlit
pojmy recyklace, rekultivace,
kompostování

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Globální ekologické
problémy

Uvede příklady globálních
ekologických problémů

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Ochrana přírody –
Ochrana přírody v České
akce typu Den Země, republice a ve světě
den životního
prostředí a pod.

Vysvětlí způsob ochrany
životního prostředí v České
republice a ve světě

9.

Vztah člověka k přírodě

Prostředí a zdraví –
rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví
člověka

Vlivy prostředí na lidské
zdraví

Na příkladu vysvětlí, čím
může být ohroženo lidské
zdraví

6. - 9.

Vztah člověka k prostředí

Způsoby jednání a
vlivy na prostředí

Praktické poznávání
přírody

Dodržuje zásady ochrany
životního prostředí při jeho
praktickém poznávání

Globální ekologické
problémy
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Zeměpis
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

9.

Ekosystémy

Přírodní a umělý
ekosystém – jeho
funkce a vztahy k
okolí

Přírodní a společenské
prostředí, typy krajin

Žák definuje pojmy přírodní a Vycházka
kulturní krajina. Vyjmenuje
alespoň tři typy kulturní
krajiny, určí typ krajiny, která
převládá v jeho okolí

6. 9.

Ekosystémy

Umělý ekosystém –
jeho funkce a vztahy

Města a vesnice

Vysvětlí, jak přírodní
podmínky souvisí s funkcí a
rozmístěním lidských sídel

6.

Základní podmínky života

Význam vody pro
lidské aktivity

Bez vody není život

Vlastními slovy vyjádří
důležitost vody v našem
životě

Exkurze ČOV,
Putování za vodouvýukové panely

6. 9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Význam ochrany
přírodních a
kulturních památek

Chráněná území
Ochrana přírody a krajiny
Chráněná území a národní
parky

Vysvětlí, jakým způsobem je
zajištěná ochrana přírodích a
kulturních památek na našem
území – uvede příklady,
oblasti ukáže na mapě

Video

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Vliv průmyslu na
prostředí, zpracování
materiálu

Průmyslová výroba a těžba Objasní na příkladě negativní Vliv těžby hnědého
nerostných surovin
vliv průmyslu a těžby
uhlí na životní
nerostních surovin
prostředí

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Zemědělství a životní Zemědělství v různých
prostředí
částech světa
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VÝSTUPY

Definuje různé typy
zemědělství, diskutuje o
výhodách a nevýhodách
velkochovů a ekofarem

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Exkurze ekofarma
Jindřichovice pod
Smrkem

ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

9.

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Druhy dopravy a
ekologická zátěž

Doprava osob, nákladů a
informací

Uvádí příklady výhod a
nevýhod jednotlivých druhů
dopravy z hlediska působení
na životní prostředí

6.

Vztah člověka k prostředí

Náš životní styl –
způsoby jednání a
vlivy na prostředí

Jakou krajinu po sobě
zanecháme?

Popíše přírodní prostředí ve
svém okolí, uvede příklady
znečišťování životního
prostředí
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

5. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

UČIVO

6. - 9..

Vztah člověka k prostředí

Pěstování bylinek, zeleniny,
péče o pokojové rostliny

Ošetřuje a pěstuje vybrané
rostliny podle daných zásad
– provádí pěstitelská
pozorování

6. - 9.

Vztah člověka k prostředí

Výroba výrobků s vánoční a
velikonoční tématikou

Vytváří přiměřenými
Vánoce,
pracovními postupy různé Velikonoce
výrobky z daného materiálu
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

6. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV): I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Český jazyk – I. období
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

1. - 3.

Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

1. - 3.

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

1. - 3.

1. - 3.

Fungování a vliv médií ve
společnosti

Tvorba mediálního sdělení

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Co jsou média, jejich
význam v životě
člověka, zpráva,
reklama, zábava
Skutečnost a realita –
mediální zpráva
skutečné události,
plakát – pozvánka,
reklama,
film a pohádka – co
je skutečné a možné,
co je neskutečné a
nereálné,
Vliv médií na
uspořádání dne – můj
volný čas a média
Sdělení – prostředky
správné komunikace

UČIVO

VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Média – komunikační
prostředek - rozhlas, televize,
film, tisk, plakáty, výkladní
skříně, atd.

Smyslové vnímání médií – Čj – rozvoj
žák si uvědomuje jakými
komunikačních
smysly média vnímá a jaký dovedností
je mezi nimi rozdíl

Tisk – poslech skutečné
události (místní událost –
město, škola, ...),
Plakát – pozvání na určitou
akci,
Reklama – v televizi a tisku

Žák dokáže rozlišit
skutečnou událost od
nereálné, která je
předkládaná převážně
televizí, filmem, atd.

Režim dne – aktivní činnost a Žák si uvědomuje čas, kdy
odpočinek
je aktivní, čas, kdy má
školní povinnosti a čas, kdy
odpočívá a kdy využívá
určitámédia
Sdělení – např, co se
Žák se snaží vhodnými
uskuteční u nás ve škole, co prostředky sdělit informaci
připravujeme jako třída, co
menšímu kolektivu, učiteli,
jsme slyšeli v televizi, atd.
spolužákovi
(slovně, výtvarně, pohybově,
atd.)
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Kompetence
komunikativní,
schopnost
naslouchat, vyjádřit
svůj názor

Prvouka,
Kompetence
pracovní
Čj – rozvoj
komunikativních
dovedností,
Kompetence
komunikativní

6. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: I. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Český jazyk – II. období
ROČNÍK

4. - 5.

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU

Kritické čtení a vnímání mediálních Rozdíl mezi
sdělení
informativním,
zábavním a reklamním
sdělení

4. - 5.

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

Různé typy sdělení

4. - 5.

Fungování a vliv médií ve
společnosti

Vliv médií na
každodenní život

4. - 5.

Tvorba mediálního sdělení

Tvorba mediálního
sdělení

UČIVO

VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Tvoření jednoduchých
jazykových projevů, tvoření
otázek a odpovědí – např. „Hra
na reklamu“ - popis předmětu a
jeho využití, „Hra na rozhovor
(příprava otázek, předložit k
nahlédnutí dotazovanému,
přivítání, představení sebe a
dotazovaného, poděkování za
odpověď, rozloučení, atd.)
Vyprávění příběhu (vlastních
zážitků), zpráva, informace,
vyprávění o zhlédnutém filmu,
pohádce, divadelním
představení, reklama –
ovlivnitelnost při výběru
Jak nás média ovlivňují během
dne – rozhlas (aktivní poslech),
webové stránky školy
(informace o dění ve škole), tisk
(denní tisk, dětské časopisy),
DVD (zábava – pohádka, film),
reklama v televizi a v tisku
Písemné sdělení o připravované
akci (ve škole, v rodině, atd.),
výběr výrazových prostředků

Žák tvoří věty, které posluchač
vnímá, odpovídá, pozoruje
předmět, reaguje na nabídku a
popis předmětu, vede s
pomocí učitele rozhovor s
druhou osobou, ctí pravidla
slušného chování

Čj – slohový výcvik

Žák dokáže rozeznat a využít
různé druhy sdělení,
využitelnost sdělení – zábava,
nutnost komunikovat –
pomoci, poradit

Kompetence
komunikativní,
Kompetence sociální
a personální
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Kompetence
komunikativní,
kompetence k řešení
problémů,
Kompetence sociální
a personální

Žák si uvědomuje dostupnost Práce na PC,
a časovost mediálního vlivu
televize, interaktivní
během dne, rozlišuje, kdy
tabule, internet
média využije pro školní práci
a kdy pro zábavu.
Žák s pomocí učitele vytvoří
zprávu a informuje kolektiv
třídy o plánované akci, která
má nastat

Čj – slohový výcvik

6. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Český jazyk
ROČNÍK

6. - 7.

8. - 9.

8. - 9.

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

Fungování a vliv médií ve
společnosti

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Chápání podstaty
mediálního sdělení

UČIVO

Sledování televizního pořadu,
beseda o vhodném televizním
pořadu, zábava ve volném
čase,
literatura - zdroj poznání a
prožitků,
tisk – zdroj informací,
reklama – vhodná a klamná
Vztah mediálního
Sdělení - historie našeho
sdělení a sociální
národa (báje a pověsti) a jeho
zkušenosti
vliv na současnost, porovnání
obsahu a podstaty v jiných
mediálních sděleních
(internet, tisk, film), vlastní
zkušenost a poznatek
Vliv médií na kulturu, Role filmu a televize v životě
role médií v
jednotlivce a rodiny (výběr a
politických změnách, vliv)
rozhovor a beseda,
Zprávy o politické situaci v
zemi a její vliv na život v
našem městě a obci
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Žák rozliší druhy
mediálního sdělení, jeho
podstatu, důležitost pro
život člověka, cíle a
pravidla

Čj – slohový
výcvik,

Žák chápe význam
historických pramenů,
dokáže porovnat skutečnost
a pravdivost získaných
zjiných mediálních sdělení

Čj – literatura,
Dějepis

Kompetence
komunikativní,
Kompetence k
učení

Kompetence k
učení,
Kompetence k
řešení problémů
Žák si uvědomuje vliv
Čj – film vhodný
médií na utváření
do školy, návštěva
osobnosti, chápe význam
kina (představení
filmové kultury (program v pro školy),
kině, atd.), získává
Kompetence
povědomí o politické
situaci v zemi a jeho vliv na komunikativní,
Kompetence k
život jednotlivce a
učení
společnosti

ROČNÍK

8. - 9.

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
Tvorba mediálního sdělení

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Tvorba mediálního
sdělení

UČIVO

Vlastní rozhovor – žák
/učitel na dané téma a
problém (předem připravit
otázky, předložit
dotazovanému, představit
sebe a dotazovaného,
poděkování za odpověď,
atd.)
Anketa – např. o
nejoblíbenější knihu, hru,
sport, atd. (vyhlášení
ankety třídy nebo mezi
třídami, společné čtení
úryvků z knihy, výstava a
prohlídka knih, hodnocení
do připravené schránky
anketními lístky,
vyhodnocení, odměna
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VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Žák dokáže využít mediální
Čj – slovní a
sdělení, zvolit formu a způsob písemná forma
k získání potřebných
komunikace
informací a výsledků
Kompetence
komunikativní,
Kompetence k
Žák dokáže hodnotit kvalitu, učení,
oblíbenost, projevit zájem o
Kompetence k
literaturu
řešení problémů

6. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Občanská výchova
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

7.

Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

8.

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

8.

Fungování a vliv médií ve
společnosti

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Kritický přístup ke
zpravodajství a
reklamě,odlišení
zábavných
prvků,chápání
podstaty mediálního
sdělení, vzdělávací
prvky v médiích,
Sdělení vycházející ze
znalosti problematiky,
orientace ve službách
a jejich podpora médii

Organizace a
postavení médií ve
společnosti, faktory
ovlivňující média,
způsoby financování
médií,vliv médií

UČIVO
Péče o občana – funkce peněz
– nevhodné reklamy na
půjčení peněz v televizi a v
tisku,
Mezilidské vztahy – tisk,
film – beseda o řešení
problémů šikany, krádeží atd.

VÝSTUPY

Žák reálně zhodnotí
význam problémů a
ohrožení z mediálních
sdělení (nevhodné reklamní
triky), dokáže se zaujetím
shlédnout příběhy o
mezilidských vztazích a
besedovat o nich
Péče o občana – hospodaření, Žák chápe význam reklamy
obchody a služby, způsoby
a reálně zhodnotí vhodnost
získávání zákazníků,
s ohledem na své znalosti
reklamace – televizní
reklamy, reklamní letáčky,
výkladní skříně, internet
Člověk ve společnosti – co
Žák dokáže využívat média
ovlivňuje osobnost člověka a pro svůj osobnostní rozvoj
morálku, motivace k reálným a uvědomuje si jejich
činnostem – vliv médií a
význam a profesionální
jejich využitelnost,
uplatnění
jak nám média mohou
pomoci a jak média
vytváříme a financujeme
(tisk, televize, internet, atd.)
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SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
Kompetence k
řešení problémů,
Kompetence
sociální a
personální,
Kompetence
komunikativní
Kompetence k
řešení problémů

Kompetence k
učení

ROČNÍK

9.

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
Tvorba mediálního sdělení

TEMATICKÝ
OKRUH
PŘEDMĚTU
Tvorba mediálního
sdělení pro školní
prezentaci

UČIVO

Člověk ve společnosti –
příprava na povolání,
základní škola má
významné místo pro můj
praktický život (Učíme se
pro život)
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VÝSTUPY

Žák dokáže vytvořit kladnou
prezentaci školy např. v
regionálním tisku
(Frýdlantský zpravodaj, …),
na webové stránky školy,
autoevaluace školního
prostředí a podmínek
vzdělávání, atd.

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY
Kompetence k
učení,
Kompetence
komunikativní

6. PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: II. stupeň (integrace do předmětu)
Vyučovací předmět: Práce na počítači
ROČNÍK

TEMATICKÝ OKRUH
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

5.

Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

8.

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

8.

Fungování a vliv médií ve
společnosti

8.

Tvorba mediálního sdělení

TEMATICKÝ
UČIVO
OKRUH
PŘEDMĚTU
Sdělení informativní a Internet – pomocník člověka
společensky
a důležitý zdroj informací
významné

VÝSTUPY

SOUVISLOSTI
POZNÁMKY

Žák pod vedením učitele
Využitelnost v
vyhledává důležité
jiných předmětech,
informace k výuce a zábavě
Kompetence k
učení
Různé typy sdělení,
Internet – vliv na společnost, Žák pod vedením učitele
Kompetence k
rozdíl mezi reklamou nebezpečí na internetu
vyhledává vhodné
učení,
a zprávou
informace a dbá na svoji
Kompetence k
bezpečnost
řešení problémů
Vliv médií na
Vyhledávání vhodných
Žák si uvědomuje a učí se Kompetence k
uspořádání dne, role informací a komunikace při pracovat s informacemi,
učení
médií v každodenním připojení na internet,
volí si čas délku práce u PC
životě jednotlivce
využitelnost pro vzdělávání a
zábavu – plnění úkolů a čas
volna, sledovat svůj čas u PC
– hygienické a zdravotní
zásady
Tvorba mediálního
Textový editor – tvorba
Žák samostatně pracuje a
Čj – slohové
sdělení
sdělení pro školní akci, ...
využívá všech dovedností k cvičení,
vytvoření sdělení na PC
Kompetence
komunikativní,
Kompetence k
učení
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4. UČEBNÍ PLÁN
1. stupeň
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obor

2.
7
-

Ročník
3.
7
3

4.

5.

7 (+1)
3

4

5 (+1)

5 (+1)

Práce na počítači

-

-

Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova Hudební výchova
Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět
Pracovní činnosti
práce

2
1
2
2

2
1
2
2

2 (+1)

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Matematika a její Matematika a její
aplikace
aplikace
Informační a
Informační a
komunikační
komunikační
technologie
technologie
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce
Průřezová témata

Celková povinná časová dotace
Z toho disponobilní časová dotace

Vyučovací
předmět
Český jazyk
Anglický jazyk

7 (+1)
3

Celkem
předměty
35
9

Z toho
DČD
2
-

1.
7
-

Matematika

5 (+1)

5 (+1)

24

4

-

-

1

1

2
1

1
2
1

2
1
1

2 (+1)

2 (+1)
2
3 (+2)

2 (+1)
2
3 (+2)

2 (+1)
2
2 (+1)

6
3
3
5
10
10
12

20

21

25

26

26

118

1

2

4

5

4

Poznámky k učebnímu plánu :
Čj ve 4.-5. roč. posílen o 1 hodinu z DČD na logopedickou péči a komunikativní dovednosti (PSPP). M ve 2.- 5. roč. posílena o 1 hodinu z DČD
pro PSPP (Předmět speciálně pedagogické péče). Vv ve 3. – 5. roč. posílena o 1 hodinu z DČD pro PSPP. Pč v 1. – 5. roč. posíleny o 1 hodinu
z DČD pro PSPP.
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-

3
7

16

2. stupeň
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost
Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce

Vzdělávací obor
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Vyučovací
předmět
Český jazyk

6.
5 (+1)

7.
5 (+1)

8.
5 (+1)

Anglický jazyk

3

3

Další cizí jazyk

Ruský jazyk

2

Matematika a její
Matematika
aplikace
Informační a
Práce na počítači
komunikační
technologie
Dějepis
Dějepis
Výchova k
Občanská výchova
občanství
Fyzika
Fyzika
Chemie
Chemie
Přírodopis
Přírodopis
Zeměpis
Zeměpis
Hudební výchova Hudební výchova
Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví Tělesná výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět
Pracovní činnosti
práce

Průřezová témata
Celková povinná časová dotace
Z toho disponobilní časová dotace

Ročník

Z toho DČD

9.
4 (+1)

Celkem
předměty
19

3

3

12

-

2

1

1

6

-

5 (+1)

5 (+1)

5 (+1)

5 (+2)

20

5

-

-

1

-

1

-

1
1

1
1

2
2

2
1

6
5

-

2
2

2
2
1

2
2
1

2
2
2
1

6
2
8
5

-

1
2
2

1
2
2

1
1
1
2

1
1
1
2

3 (+2)

3 (+2)

3 (+2)

3 (+3)

4
6
2
8
12

9

P
29
4

P
30
4

P
32
4

P
31
6

4

122
18

Poznámky k učebnímu plánu: Čj v 6.-9. roč. posílen o 1 hodinu z DČD na logopedickou péči a komunikativní dovednosti (PSPP). M v 6.-9.
roč. posílena o 1 hodinu z DČD pro PSPP. Pč v 6.-9. roč. posíleny o 1 hodinu z DČD pro PSPP.
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5. UČEBNÍ OSNOVY
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
5.1.1. ČESKÝ JAZYK
5.1.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je rozvíjet u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Učí žáky vnímat
různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Vytváří předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se učí interpretovat své reakce a
pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním.
5.1.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova
a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
Komunikační a slohová výchova vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání
různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká
sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní.
Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání
žáků.
Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného.
Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti.
Cílem a posláním komunikačních dovedností je aktivní zapojení se do života. Vzhledem k individuálně variabilním řečovým schopnostem u
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dětí s mentálním postižením je nezbytný individuální přístup, tj. rozvíjení a budování řeči přiměřeně věku a schopnostem dítěte.
Obsahem komunikačních dovedností je rozvíjení řečových schopností v oblasti receptivní, centrální a expresivní.
Logopedická péče a rozvoj komunikativních dovedností budou na základě doporučení poradenského zařízení poskytovány konkrétnímu
žákovi jako PSPP (1. – 9. ročník).
5.1.1.3.

Časové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. až 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími minimální dotaci
v rámcovém učebním plánu. Na prvním stupni je ve 4. - 5. ročníku český jazyk posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace pro
logopedickou péči a komunikační dovednosti reedukačního charakteru. Na druhém stupni v 6. - 9. ročníku je též předmět Český jazyk posílen
po 1 hodině z disponibilní časové dotace pro komunikační dovednosti a logopedickou péči.

5.1.1.4.

Organizační vymezení předmětu

Organizační formy komunikace úzce souvisejí s aktuální úrovní řečových schopností, mentálním postižením a s potřebou rozvíjet konkrétní
dovednosti.
Rozeznáváme:


Individuální péči (např. při diagnostické činnosti, edukaci, případně reedukaci řeči, rozvoj fonematického sluchu, motorických dovedností

apod.);


skupinovou péči (malá skupina 2 – 4 dětí, nebo větší kolektiv, např. při rozvoji jemné motoriky a pohybových dovedností s mluvním

doprovodem, gymnastice mluvidel, průpravných cvičeních artikulačních, dechových, rytmizaci, při slovních hrách, zpěvu, vyprávění, dramatizaci
(Dramatická výchova je nutnou složkou vzdělávacího obsahu předmětu Čj , modelových komunikačních situacích apod.).
Výuka Českého jazyka je organizována zpravidla v budově školy. Žáci pracují skupinově (dvojice, rozdělení do větších skupin, spojování v jeden
celek). Součástí literární výchovy je práce na počítačích (internet), návštěva knihkupectví, místní knihovny (beseda). Filmová a divadelní
představení se realizují ve škole a mimo budovu (místní kino, divadla v blízkosti města Frýdlant a v Liberci).
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5.1.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:
 Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou
výchovou.


Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků pravidelnou četbou, prací s textem (orientace v textu, otázky a odpovědi, porozumění čtenému

textu), mimočítankovou četbou dle výběru žáků, atd.


Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskoviny volí přednostně z regionu školy.



Volí metody a formy práce podporující rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání (projektové vyučování –

projekt Vánoce, dramatizace, motivační rozhovor, situační řešení problému, recitace, atd.).


Vede žáky k uvědomování si pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho správného využívání v praktickém životě ve formě mluvené a

psané (intencionální literatura, současní autoři české prózy a poezie, klasické české a moderní pohádky, autoři a ilustrace – vyhledávání na internetu,
jejich využitelnost v praktickém životě, aktivní zapojení žáků a prezentace jejich tvorby – básně, vyjádření vlastního názoru jednoduchou psanou
formou, podpora nadaných žáků – vystoupení na veřejnosti, recitace, atd.).


Vytváří podmínky a vhodnou atmosféru pro zařazování slovesných uměleckých děl a podporuje tak zájem o literaturu.



Volí v pravopisu jevy základní, význam pravopisu nepřeceňuje.



Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.



Při slohové práci volí témata důležitá k orientaci v běžném a praktickém životě.

UČITEL:
 Kompetence pracovní:
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci písemné, čtenářské, komunikační, kvalitně odvedenou práci chválí.
Podněcuje žáky k využívání získaných vědomostí a dovedností pro budoucí praktický život a budoucí profesní přípravu
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Kompetence sociální a personální:

Učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti.
Vede žáky k respektování pravidel v práci v týmu.
Podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci potřebují.


Kompetence komunikativní:

Vede žáky ke vstřícné komunikaci a schopnosti naslouchat druhým lidem.
Učí žáky srozumitelně vyjadřovat své názory a přání, které mají reálnou podstatu.
Připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných situacích.


Kompetence k učení:

Vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucí život.
Ve výuce zřetelně rozlišuje základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
Učí žáky vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu.


Kompetence k řešení problémů:

Na modelových příkladech učí žáky algoritmu řešení problémů ústní a písemnou formou.
Podporuje žákovu vytrvalost a zájem o netradiční řešení problému, vede k využívání zkušeností z historie pro současnost.


Kompetence občanské:

Netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
Učí žáky zvládat běžnou komunikaci s úřady.
Na konkrétních modelových příkladech demonstruje pozitivní projevy chování, slušnou a vstřícnou komunikaci.
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Učební osnovy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
1.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák :
 zvládá základní hygienické návyky spojené se
psaním (ČJL-3-1-08)
 píše správné tvary písmen a číslic (ČJL-3-1-09)
 porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti (ČJL-3-1-02)
 rozlišuje zvukovou podobu slova, odlišuje krátké a
dlouhé samohlásky (ČJL-3-2-01)
 čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu, dbá
na správné čtení samohlásek (ČJL -3-1-01)
 správně spojuje písmena a slabiky
 kontroluje vlastní písemný projev
 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou
výslovnost (ČJL-3-1-04)
 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený
projev
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:
 rozumí pokynům přiměřené složitosti ( ČJL-3-1-02p)
 píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky
písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen
(ČJ-3-1-09p)
 spojuje písmena a slabiky (ČJL-3-1-09p)
tvoří slabiky (ČJL-3-2-01p)



Konkretizované učivo
Komunikační a slohová výchova
Základní hygienické návyky – správné sezení, držení psacího
náčiní
Uvolňovací cviky, omalovánky, dokreslovánky
Psaní písmen, slabik a slov
Rozlišování psacího a tiskacího písma a číslic
Rozvíjení a zpřesňování zrak. a sluch. vnímání formou
průpravných diferenciačních cvičení a her
Čtení – technika čtení, čtení s porozuměním
Naslouchání mluveného a čteného – pozorné a soustředěné
Základy techniky mluveného projevu – správné dýchání a
výslovnost
Jazyková výchova
Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek
Grafické znázornění slova a věty
Opis a přepis písmen, slov, psaní podle diktátu
Rytmizace a melodizace věty, slovní přízvuk
Literární výchova
Čtení slov, vět, krátkého textu s porozuměním
Rozvoj zrakového vnímání, orientace v řádku, ve sloupci
Poslech literárních textů
Nácvik jednoduchých říkanek podle přednesu učitele
Reprodukce krátké pohádky vedená otázkami a dramatizace

rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, ústní
vyjadřování
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Mezipředmětové
vztahy

Vv – rozvoj
jemné motoriky,
omalovánky,
dokreslovánky
Hv – rytmus slov,
melodizace,
hlasový projev,
říkadla,
rozpočítadla







rozliší male a velké samohlásky a souhlásky: m, l,
v, t, s, j
čte otevřené slabiky a dvojslabičná slova
čte jednoduché věty s obrázky i bez
recituje krátké básničky
spolupracuje při uvolňování ruky, nácviku správného
držení těla, správného držení psacího náčiní (pravák,
levák)




dodržuje hygienické , pracovní a estetické návyky
píše správné tvary, zvládat tvoření mezer mezi písmeny,
slabikami a slovy



opisuje a přepisuje podle předlohy, zvládat psaní
písmen a slabik podle diktátu



dodržuje úhlednost písma, správné pořadí písmen a
úplnost slov



pamatovat si a reprodukovat jednoduché básničky a
říkadla




naslouchat pohádkám, příběhům, dramatizovat
vyprávět podle obrázkové osnovy
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Vyučovací předmět:
Ročník :

Český jazyk
2.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák :
 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev (ČJL-3-1-09)
 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený
projev ( ČJL-3-1-07)
 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru (ČJL-3-1-03)
 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh (ČJL-3-1-11)

Komunikační a slohová výchova
Psaní – hygienické návyky
Tvary písmen – zvládnutí písmen české abecedy (malá i velká
písmena)
Opis a přepis písmen, slabik, slov, vět – úhledný a čitelný
písemný projevit
Úprava textu, kontrola, interpunkční znaménka
Psaní vlastní adresy
Přiměřená rychlost psaní
Sloh
Mluvený projev – komunikační situace, žánry: pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, vzkaz
Naslouchání – pozorné, soustředěné
Vypravování podle obrázkové osnovy
Čtení
Praktické čtení – technika čtení, pozorné, plynulé

Vv – rozvoj
jemné motoriky,
omalovánky,
dokreslovánky






rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky (ČJL-3-2-01)
porovnává významy slov, slova opačného významu
a slova významem souřadná, nadřazená a
podřazená (ČJL-3-2-02)
píše velká písmena podle pravidel – začátek věty,
vlastní jména
rozlišuje měkké a tvrdé souhlásky- píše správně i/y
píše a čte správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
rozliší slovní druhy – PJ, S,

Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova
jednoznačná, mnohoznačná, opačný význam slov
Dělení hlásek – samohlásky, souhlásky (měkké, tvrdé – psaní i,í/y,ý)
Stavba slabiky, slova, věty (dělení slov na konci řádku)
Psaní velkých písmen na začátku věty, vlastní jména
Tvarosloví – slovní druhy (podstatná jména, slovesa), tvary slov,
spodoba znělosti na konci slova (znělé a neznělé souhlásky), skupiny
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Předložkové vazby – seznámení
Abeceda
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Hv – rytmus
slov,
melodizace,
hlasový projev,
říkadla,
rozpočítadla

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
2.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák :
 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího
a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky (ČJL-3-2-07)
 seřadí věty podle posloupnosti v ději
 spojuje věty do souvětí a využívá vhodné spojky


čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a
tempu literární texty přiměřené věku (ČJL-3-3-01)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 zvládá základní hygienické návyky spojené se
psaním (ČJL-3-1-08)
 rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky (ČJL-3-2-01p)






Konkretizované učivo

Skladba
Věta jednoduchá – druhy vět
Slovosled ve větě, řazení vět v textu
Souvětí – spojky a, i, ani, nebo (seznámení)

Literární výchova
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Čtení vět, krátkých textů s porozuměním
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu

tvoří slabiky (ČJL-3-2-01p)
rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
(ČJL-3-2-01p)
pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské
básně (ČJL-3-3-01p)
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky (ČJL-3-2-01p)



rozpozná postupně všechna písmena abecedy : malá,
velká, tiskací, psací




skládá a rozkládá slova podle sluchu, tvoří slabiky
čte slova dvojslabičná i víceslabičná s otevřenými
slabikami, jednoslabičná s uzavřenou slabikou



čte jednoduché věty, správně odpovídá na kontrolní
otázky
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Český jazyk

Ročník:

2.

List č. 2

Konkretizovaný výstup




píše téměř všechna písmena male I velké abecedy
opisuje a přepisuje slova a krátké věty
píše slabiky a slova podle diktátu





pamatujr si a reprodukuje jednoduché básničky a říkadla
vypráví podle otázek a ilustrací
umí zacházet s knihou

Konkretizované učivo
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět :
Ročník :

Český jazyk
3.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák :
 píše věcně I formálně správně jednoduchá sdělení
(ČJL-3-1-10)
 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a
volí vhodné tempo řeči (ČJL-3-1-05)
 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev (ČJL-3-1-09)
 volí vhodné verbální a nonverbální prostředky v
běžných školních i mimoškolních situacích (ČJL-31-06)



odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
 odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech
 odůvodňuje a správně píše znělé a neznělé
souhlásky na konci a uvnitř slova (ČJL-3-2-08)

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Vv – orientace
na ploše, písmo
Psaní
Upevnění učiva – technika psaní, úhledný a čitelný písemný projev v kresbě,
dodržení linie
Dokončení výcviku psaní písmen; pořadí písmen ve slově
Základní hygienické návyky – správné sezení, správné držení
psacího náčiní
Hv – texty písní
Opis a přepis písmen, slabik, slov, vět
Žánry písemného projevu – pozdrav, blahopřání, omluvenka, – poslechem i
četbou,
zpráva, oznámení, …
obrázkové čtení
Sloh
Technika mluveného projevu- dýchání, tvoření hlasu, výslovností s písněmi
Komunikační situace – vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,
popis, telefonování
Komunikační pravidla – oslovení, zahájení a ukončení dialogu,
zdvořilé vystupování
Čtení
Čtení s porozuměním
Čtení jako zdroj informací

Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
Nauka o stavbě slov a slovním významu, pravopis
Psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
Předpona, kořen, přípona
Upevňování učiva – skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
Znělé a neznělé souhlásky na konci a uprostřed slova – spodoba
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
3.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák :
 používá abecedu
 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru – PJ, S
(ČJL-3-2-04)
 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy (ČJL-3-2-06)
 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (ČJL3-2-05)
 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu
– děj, věc, okolnost, vlastnost (ČJL-3-2-03)




vyjadřuje své pocity z přečteného textu (ČJL-3-302)
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění (ČJL-3-3-03)
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů
učitele a podle svých schopností (ČJL-3-3-04)

Konkretizované učivo

ABECEDA – řazení slov
Antonyma, synonyma
Slovní druhy. Podstatná jména, přídavná jména, slovesa
Předložkové vazby – správné psaní
Vlastní jména – psaní velkých písmen
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Slovosled, věty v dějovém uspořádání

Literární výchova
Postupné zdokonalování plynulého čtení s porozuměním
Zážitkové čtení a naslouchání
Práce s textem – orientace, odpovědi na kontrolní otázky
Tvořivé činnosti – přednes, dramatizace, vlastní výtvarný
doprovod
Základní literární pojmy – hádanky, říkadla, básně – verš, rým,
pohádka klasická a moderní, bajka, povídka, přirovnání
Kniha, spisovatel, ilustrace, divadelní představení – herec, režisér
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
3.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 čte s porozuměním jednoduché texty (ČJL-3-1-01p)
 dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
dýchání (ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p,
 ČJL-3-1-06p)
 opisuje a přepisuje krátké věty (ČJL-3-1-10p)
 převádí slova z mluvené do psané podoby (ČJL-3-109p)
 dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich
úplnost (ČJL-3-1-09p)




rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
(ČJL-3-2-01p)
píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních
jménech (ČJL-3-2-08p)
reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací, při
poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje
pozornost (ČJL-3-3-02p)



čte slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě/di, ti,
ni, /dy, ty, ny



čte správně předložky se slovy
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
3.

List č. 3

Konkretizovaný výstup



orientuje se ve větě tichým čtením



recituje říkanky a básně



respektuje základná komunikační pravidla, dbá na

Konkretizované učivo

správnou výslovnost a tempo řeči



dodržuje poměr výšky, velikost a správné tvary
písmen



provádí sebekontrolu napsaného, dodržuje správné
pořadí písmen ve slovu a úplnost slov ve větě
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
4.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák :
 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu I nahlas (ČJL-5-1-01)
 rozlišuje a zaznamenává podstatné informace (ČJL5-1-02)
 na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev
 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení (ČJL-5-1-03)
 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta (ČJL-5-1-04)
 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá
vzkaz na záznamníku (ČJL-5-1-05)
 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk (ČJL-5-2-04)






porovnává významy slov, stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová (ČJL-5-2-01)
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku (ČJL-5-2-02)
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu (ČJL-5-2-03)
vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné
ZSD označuje základ věty (ČJL-5-2-05)
píše správné i/y po obojetných souhláskách

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Vv – orientace
na ploše, písmo
Zlepšování úrovně čtení – čtení pozorné, přesné, plynulé
v kresbě,
Čtení jako zdroj informací
Naslouchání – zdvořilé, pozorné a soustředěné – porozumění a dodržení linie
získání informací
Mluvený projev – správné dýchání, tvoření hlasu, správná
Hv – texty písní
výslovností
Komunikační žánry – zvyšování vyjadřovacích schopností – – poslechem i
zásady kulturního chování (zdvořilost), vypravování, oslovení, četbou,
obrázkové čtení
zahájení a ukončení dialogu
s písněmi
Mimojazykové prostředky – mimika, gesta
Písemný projev – hygienické návyky, písmo úhledné, čitelné,
přehledný písemný projev; opakování žánrů pís. projevů – adresa,
blahopřání, …. dopis, vzkaz, popis, …

Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
Nauka o stavbě slov a slovním významu, pravopis
Sluchové rozlišení hlásek- samohlásky, souhlásky, modulace
souvislé řeči
Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Slovní druhy ohebné a neohebné, gramatické kategorie
podstatných jmen – rod, číslo, pád a vzor
Slova vyjmenovaná - opakování a upevňování učiva
koncovky podstatných jmen
Skladba – nauka o stavbě věty, věta jednoduchá, souvětí,
základní skladební dvojice

74

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
4.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák :
 čte s porozuměním, nahlas i potichu
 pozorně naslouchá a vyjadřuje své dojmy z četby
 volně reprodukuje text podle svých schopností
(ČJL-5-3-02)
 rozlišuje různé umělecké texty

Konkretizované učivo

Literární výchova
Poslech literárních textů, čtení zážitkové (příběhy) a soustředěné
naslouchání
Plynulé čtení s porozuměním
Práce s literárním textem, přednes
Literární druhy a žánry – učivo ze 3. ročníku, povídky, příběhová
próza ,..... (rým, verš, přirovnání, …)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření :
 vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v
běžných situacích (ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p)
 má odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování (ČJL-5-1-05p)
 opisuje a přepisuje jednoduché texty(ČJL-5-1-09p)
 ovládá hůlkové písmo (ČJL-5-1-09p), tvoří otázky a
odpovídá na ně
 pozná podstatná jména a slovesa (ČJL-5-2-03p)
 určí samohlásky a souhlásky, určí jejich druh
 dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět
podle postoje mluvčího (ČJL-5-2-06p)
 určuje samohlásky a souhlásky
 doplní i/y, í/ý po tvrdých a obojetných souhláskách
 vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního
představení podle daných otázek (ČJL-5-3-01p, ČJL5-3-02p)
 čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je
podle jednoduché osnovy (ČJL-5-3-02p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě
(ČJL-5-1-06)
 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo
podle svého komunikačního záměru (ČJL-5-1-07)
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a
vhodně ji užívá podle komunikační situace (ČJL-51-08)
 reprodukuje obsah složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta
 píše správně po stránce obsahové I formální
jednoduché komunikační žánry (ČJL-5-1-09)
 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří
krátký mluvený nebo písemný projev s
časové posloupnosti (ČJL-5-1-10)

Komunikační a slohová výchovaČtení jako zdroj informací, Vv – úprava
čtení vyhledávací, klíčová slova
Naslouchání aktivní – zaznamenat slyšené a reagovat otázkami,
reklama jako forma komunikace
Základní komunikační pravidla – zdvořilé vystupování, oslovení,
střídání rolí mluvčího a posluchače
Mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta
Písemný projev – dopis, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz,
inzerátu, vlastní texty
Popis předmětů, činností a dějů
Osnova – utvoření vlastní osnovy
Vyprávění – bajka, pohádka

dodržením



porovnává významy slov, stejného nebo
podobného významu a slova vícevýznamová (ČJL5-2-01)
 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku (ČJL-5-2-02)
 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu (ČJL-5-2-03)
 vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné
ZSD označuje základ věty (ČJL-5-2-05)
 píše správné i/y po obojetných souhláskách

Mezipředmětové
vztahy

Jazyková výchova
Nauka o stavbě slov a slovním významu, pravopis
Slova – jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma,
podřazená, nadřazená
Stavba slova – kořen, předpona, přípona, skloňování podstatných
jmen a časování sloves
Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná – psaní i/y
Věta – shoda podmětu s přísudkem (holý podnět), koncovky
příčestí minulého
Předložky s, z
Vlastní jména osob, zvířat, místní a zeměpisná
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písma v kresbě,
ilustrace
k přečtenému
Hv – melodie
věty, druhy vět –
hlasový projev,
melodizace

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
5.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Stavba věty – podmět (holý, rozvitý, nevyjádřený), přísudek,
Žák:
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní souvětí – počet vět, spojovací výrazy, slovesné tvary jednoduché
a složené, interpunkční znaménka
jednoduchou v souvětí (ČJL-5-2-06)
 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby
projevu je obměňuje (ČJ-5-2-07)
 píše správně I/y ve slovech po obojetných
souhláskách (ČJL-5-2-08)
 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
(ČJL-5-2-09)

Literární výchova





vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
(ČJL-5-3-01)
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých
textů (ČJL-5-3-03)
při jednoduchém rozboru literárních textů používá
elementární literární pojmy )ČJL-5-3-04)

Technika čtení – plynulost, správnost, rychlost
Čtení s porozuměním, umělecký přednes
Zážitkové čtení, aktivní naslouchání
Literární druhy a žánry – povídka, komix, příběhová próza, verše,
divadelní představení, film

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 v mluveném projevu volí správnou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo řeči (ČJL-5-1-07p)
 popíše jednoduché předměty, činnosti a děje (ČJL5-1-09p)
 píše správně a přehledně jednoduchá sdělení (ČJL5-1-09p)
 píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy
(ČJL-5-1-09p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Český jazyk
5.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 pozná podstatná jména a slovesa (ČJL-5-2-03p)
 u podstatných jmen určí rod a číslo
 dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy
vět podle postoje mluvčího (ČJL-5-2-06p)
 určuje samohlásky a souhlásky
 seřadí slova podle abecedy
 správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 rozlišuje obojetné souhlásky, doplní i/y, í/ý po B, L,
M
 správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
 vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního
představení podle daných otázek (ČJL-5-3-01p,
ČJL-5-3-02p)
 čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je
podle jednoduché osnovy (ČJL-5-3-02p)
 dramatizuje jednoduchý příběh (ČJL-5-3-01p, ČJL5-3-02p)
 určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich
vlastnosti )ČJL-5-3-02p)
 rozlišuje prózu a verše (ČJL-5-3-04p)
 rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
 ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Žák:












JAZYKOVÁ VÝCHOVA

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
slova (ČJL-9-2-01)
zaznamená stavbu slova, označí předponu, kořen,
příponu a koncovku (ČJL-9-2-02)
samostatně a efektivně pracuje s jazykovými
příručkami (ČJL-9-2-03)
správně třídí slovní druhy (ČJL-9-2-04)
opraví tvaroslovnou chybu ve svém projevu a
projevech spolužáků (ČJL-9-2-05)
rozezná větu jednoduchou a souvětí (ČJL-9-2-06)
správně používá základní pravidla interpunkce
(ČJL-9-2-06)
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí (ČJL-9-2-07)
uvede základní útvary národního jazyka (ČJL-9-208)
přiřadí vybrané evropské jazyky do příslušných
skupin pomocí běžných informačních zdrojů učebnice, ICT (ČJL-9-2-08)
na příkladech uvede, kdy je možno užít spisovný
jazyk, obecnou češtinu, nářečí, příklady zdůvodní
(ČJL-9-2-08)

Zvuková stránka jazyka, spisovná a nespisovná
výslovnost

Stavba slova, funkční morfémy

Seznámení s jazykovými příručkami

Tvarosloví: základní tvaroslovné kategorie

Pravopis morfologický

Skladba: přísudek, podmět, věta jednoduchá,
souvětí

Syntaktický pravopis

79

Obecná jazykověda: útvary národního jazyka (spisovný
jazyk, obecná čeština, nářečí), příbuznost jazyků

80

Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:

Rj – příbuznost jazyků
INF – vyhledávání informací,
pravopisná
pravidla,
kontrola gramattickýchjevů

Žákorientuje se v Pravidlech českého pravopisu (ČJL-9-2-03p)















pozná a určí slovní druhy, skloňuje podstatná jména a
přídavná jména, pozná osobní zájmena, časuje slovesa
(ČJL-9-2-04p)
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk (ČJL-9-2-05p)
rozezná větu jednoduchou od souvětí (ČJL-9-2-06p)
správně píše slova s předponami a předložkami (ČJL-92-07p)
ovládá pravopis vyjmenovaných slov (ČJL-9-2-07p)
zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem (ČJL9-2-07p)
používat naučených pravidel psaní i/y po obojetných
souhláskách u frekventovaných slov a slov s nimi
příbuzných
prakticky užívat českou abecedu
poznávat a určit podstatná jména
rozlišit životnost rodu mužského
poznávat slovesa a uvědomovat si jejich různé tvary
rozlišit tvary přítomného času slovesa být
užívat osobní zájmena při časování sloves v přítomném
čase
utvořit a napsat jednoduchou větu (podmět a přísudek)
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

6.
Konkretizovaný výstup

Mezipředmětové vztahy

Konkretizované učivo

Průřezová témata
Žák:













KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
vyhledá v textu klíčová slova (ČJL-9-1-08)
podle klíčových slov napíše jednoduchý slohový
útvar odpovídající věku (ČJL-9-1-08)
vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
textu (ČJL-9-1-08)
zhodnotí, co nového se dozvěděl studiem textu (ČJL9-1-08)
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát (ČJL-9-1-08)
podle svých schopností a zadání učitele napíše
gramaticky, kompozičně a věcně správně slohový
útvar (ČJL-9-1-10)
při psaní textů v elektronické podobě dodržuje
typografická pravidla (ČJL-9-1-10)
vyjadřuje se srozumitelně, věcně a jazykově správně
(ČJL-9-1-04)
v mluveném a psaném projevu zohledňuje prostředí
a adresáty projevu (ČJL-9-1-05)
při mluveném projevu užívá vhodně dynamiku
(hlasitost), tempo, větný přízvuk a melodii, pauzy
(ČJL-9-1-06)
mluvený projev doprovodí vhodnými gesty a
mimikou (ČJL-9-1-06)

Základy
studijního
čtení
(práce
informacemi, encyklopedická hesla)

s

Výpisky, výtah, referát

Písemný projev

Vlastní tvořivé psaní

Slohové útvary: krátké vypravování, popis
předmětu, zpráva a oznámení, osobní dopis,
e-mail

Mluvený projev: zásady kultivovaného
projevu, nonverbální prostředky
Mluvní cvičení
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OSV
Sociální rozvoj
Komunikace (komunikace v
různých situacích, sdělování
verbální i neverbální)
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:

INF
vyhledávání
vzorů
(životopis,
žádost)

Žák:




čte plynule s porozuměním (ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p)
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole
užívá spisovný jazyk (ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p)
píše běžné písemnosti, podle předlohy sestaví vlastní
životopis a napíše žádost, popíše děje, jevy, osoby,
pracovní postup, vypráví podle předem připravené
osnovy, s podporou pedagogického pracovníka písemně
zpracuje zadané téma (ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p)

 sestavit kolektivně osnovu
 dodržet časovou posloupnost při vyprávění
 užívat formy společenského styku
 obměňovat a doplňovat slova, rozvíjet věty
 stylizovat krátký dopis a upravit obálku
 popsat stručně prostředí ve kterém se nachází a práci,
kterou vykonává
 utvořit otázku a utvořit zřetelnou odpověď
 používat a formulovat prosbu, poděkování, omluvu
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata
Žák:











LITERÁRNÍ VÝCHOVA
uvede základní znaky poezie, prózy, rozpozná lyrický
a epický text (ČJL-9-3-06)
uvede nejznámější autory knih pro děti a mládež na
základě vlastní zkušenosti (ČJL-9-3-06)
reprodukuje a shrne literární text po tematické
stránce (ČJL-9-3-01)
ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka a jazyka
(své) běžné komunikace (ČJL-9-3-01)
popíše jednoduše výstavbu básně a kompozici
prozaického textu (ČJL-9-3-01)
zformuluje správně a výstižně své dojmy ze své
četby, z navštíveného divadelního či filmového
představení (ČJL-9-3-03)
vyhledává informace z literární teorie a historie v
různých typech katalogů, encyklopediích a učebnici
(ČJL-9-3-09)
přednáší a volně reprodukuje text (ČJL-9-3-04)
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a
na základě osvojených znalostí základů literární
teorie (ČJL-9-3-04)

Základy literární teorie a historie

Literární druhy a žánry: dobrodružná a
humoristická literatura, moderní pohádka,
bajka, pověst, báje, ústní lidová slovesnost

Počátky interpretace literárních děl

Studijní čtení

Tvořivé činnosti s literárním textem

Pozn.

Výběr autorů a literárních ukázek provádí učitel
s přihlédnutím k úrovni a zájmům žáků

85

EGS
Evropa a svět nás zajímá (život dětí v
jiných zemích

86

Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

6.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:

Vv – ilustrace k tématu

Žák:















orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní
myšlenku (ČJL-9-3-01p)
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení (ČJL-9-3-03p)
rozezná základní literární druhy a žánry (ČJL-9-3-06p)
dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury,
má pozitivní vztah k literatuře (ČJL-9-3-09p)

osvojovat si uvědomělé čtení
poslouchat literární texty a nahrávky
reprodukovat krátký přečtený text
vnímat a popsat ilustraci
orientovat se v ději pohádek, povídek
prožívat příběhy dětských hrdinů
používat literaturu jako zdroj poznání a prožitků
besedovat o vhodném televizním pořadu
objasnit hlavní myšlenku krátkého jednoduchého díla
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata
Žák :














JAZYKOVÁ VÝCHOVA
správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a
číslovek - jenž, týž, dva, oba, tři apod. (ČJL-9-204)
určí slovesný rod (ČJL-9-2-04)
vhodně užije druhy příslovcí v základní i
stupňované podobě
rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše
(ČJL-9-2-04)
rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních
předložek (ČJL-9-2-04)
rozliší spojky souřadicí a podřadicí a správně jich
užívá při tvorbě vět a souvětí (ČJL-9-2-04)
odliší větu dvoučlennou, jednočlennou a větný
ekvivalent (ČJL-9-2-06)
určí druh podmětu a přísudku (ČJL-9-2-06)
určí rozvíjející větné členy, včetně
několikanásobných (ČJL-9-2-06)
správně píše: velká písmena – u neznámých
slov/pojmenování rozhodne podle slovníku,
hláskové skupiny se znělostní podobou v
českých slovech, čárku v souvětí podřadném
(ČJL-9-2-07)
uvede způsoby obohacování slovní zásoby (ČJL9-2-02)
uvede příklad slova zkratkového, přejatého,
složeného a víceslovného pojmenování

Tvarosloví: základní tvaroslovné kategorie
Neohebné slovní druhy

Skladba: věta, větný ekvivalent, přívlastek,
předmět, příslovečné určení

Pravopis lexikální a syntaktický

Nauka o slovní zásobě: obohacování slovní
zásoby, víceslovná pojmenování

Tvorba slov

Obohacování slovní zásoby (odvozování,
skládání, zkracování)
88

Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata






(ČJL-9-2-02)
u známých slov uvede, jak vznikla, u neznámých
určí jejich původ podle slovníku (ČJL-9-2-02)
nevhodně užitá přejatá slova nahradí českými
ekvivalenty (ČJL-9-2-02)
správně přechyluje slova (ČJL-9-2-02)
Pozn. pravopisná cvičení a jazykové rozbory průběžně
během celého roku

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:
Žák









orientuje se v Pravidlech českého pravopisu (ČJL-9-203p)
pozná a určí slovní druhy, skloňuje podstatná jména a
přídavná jména, pozná osobní zájmena, časuje slovesa
(ČJL-9-2-04p)
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk (ČJL-9-2-05p)
rozezná větu jednoduchou od souvětí (ČJL-9-2-06p)
správně píše slova s předponami a předložkami (ČJL-92-07p)
ovládá pravopis vyjmenovaných slov (ČJL-9-2-07p)
zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem (ČJL9-2-07p)
rozlišit u příbuzných slov slovní kořen, část
předponovou

INF – vyhledávání informací, pravidel
pravopisu, kontrola pravopisných
jevů
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zapsat a spisovně vyslovit slova s určitými předponami,
zapsat a vyslovit slova s předložkami
poznat podstatná jména, určit rod a číslo, rozeznat pády
podstatných jmen (s pomocí a s názornou tabulí pádů)
zjistit vzory podstatných jmen, částečně zvládat
pravopis koncovek podstatných jmen
seznamovat se aktivně s časováním sloves
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

7.
Konkretizovaný výstup

Mezipředmětové vztahy

Konkretizované učivo

Průřezová témata
Žák:







v písemném sdělení odliší s pomocí učitele a v
diskuzi se spolužáky fakta a názory/hodnocení
autora (ČJL-9-1-01)
při čtení si klade otázky týkající se jeho vnímání
textu (ČJL-9-1-01)
vyhledá odpovědi na své otázky v učebnici, v
odborné literatuře nebo na internetu –
encyklopedie, slovník (ČJL-9-1-01)
s pomocí učitele a v diskuzi skupiny rozliší
subjektivní a objektivní sdělení v textu, rozpozná
komunikační záměr autora – v běžné komunikaci i v
komunikaci v elektronické podobě (ČJL-9-1-02)
napíše podle svých schopností gramaticky,
kompozičně a věcně správně slohové útvary podle
zadání učitele (ČJL-9-1-10)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

MV

Kritické čtení a naslouchání (analýza a
hodnocení
textu/promluvy)
Slohové útvary: vypravování, popis děje a
pracovního postupu, charakteristika osoby

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality (různé typy sdělení,
jejich rozlišování a funkce, rozdíl
mezi „faktickým“ a „fiktivním“
obsahem

Pč – dle popisu pracovního postupu
praktické zhotovení výrobku
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:

INF – vyhledávání vzorů písemností

Žák:



čte plynule s porozuměním (ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p)
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole
užívá spisovný jazyk (ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p)



píše běžné písemnosti, podle předlohy sestaví vlastní
životopis a napíše žádost, popíše děje, jevy, osoby,
pracovní postup, vypráví podle předem připravené
osnovy, s podporou pedagogického pracovníka písemně
zpracuje zadané téma (ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p)

 rozlišovat jazykové prostředky spisovné a nespisovné
 uspořádat slovosled v jednoduché větě
 vyprávět text podle kolektivně sestavené osnovy
 odpovídat písemně na otázky
 používat vhodná slova a komunikovat formou telefonického
rozhovoru
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

7.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Žák :









zařadí vybraná díla k literárnímu druhu a
příslušnému žánru (ČJL-9-3-06)
uvede funkci textů daného žánru a srovná, zda text
zařadil správně (ČJL-9-3-06)
na základě školní práce a vlastní četby uvede
významné představitele probíraných literárních
žánrů a regionální literatury (ČJL-9-3-06)
interpretuje smysl (funkci) díla (ČJL-9-3-01)
formuluje dojmy z představení v divadle či kině či z
adaptace literatury (ČJL-9-3-03)
přednáší a volně reprodukuje text (ČJL-9-3-04)
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a
na základě osvojených znalostí základů literární
teorie (ČJL-9-3-04)

Literární druhy a žánry: pověst, epos, legenda,
balada, romance, fantazy, sci-fi
Regionální literatura
Základy literární teorie a historie
Interpretace literárního díla
Tvořivé činnosti s literárním textem

Pozn. Výběr autorů a literárních ukázek
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů provádí učitel s přihlédnutím k úrovni a
zájmům žáků
v rámci podpůrných opatření:
Žák:




orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní
myšlenku (ČJL-9-3-01p)
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení (ČJL-9-3-03p)
rozezná základní literární druhy a žánry (ČJL-9-306p)
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dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti
literatury, má pozitivní vztah k literatuře (ČJL-9-309p)

 rozlišit literární texty
 uvědoměle zlepšovat své čtení - hlasité a tiché
 orientovat se v ději i postavách
 pracovat s textem podle zadaných úkolů
 určit hlavní myšlenku krátkého a jednoduchého díla
 prakticky rozumět vybraným pojmům a výrazům v
souvislosti se skutečností
 účastnit se kulturního života školy
 chápat a rozvíjet svůj vztah k přírodě
 navštívit filmové a divadelní představení a zhodnotit je svým
vlastním názorem
 číst básně a s pomocí nacvičit přednes

D
–
historické
chronologické zařazení

Vv- ilustrace
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souvislosti,

Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

8.
Konkretizovaný výstup

Mezipředmětové vztahy

Konkretizované učivo

Průřezová témata

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Žák:















po poradě s učitelem a ve skupině spolužáků
přiřadí správně české nebo moravské nářečí k
vybrané textové ukázce (ČJL-9-2-08)
vysvětlí pojmy obecná čeština, interdialekt a
nářečí, zdůvodní, kdy je vhodné používat
prostředků těchto útvarů národního jazyka (ČJL9-2-08)
určí vid slovesa (ČJL-9-2-04)
správně píše slova přejatá (ČJL-9-2-07)
správně užívá slova přejatá a jejich tvary (ČJL-92-04)

Obecná
jazykověda:
interdialekt,
nářečí

obecná

čeština,

Tvarosloví: slovesný vid
Pravopis lexikální
Skladba: věta, větné členy (doplněk), tvorba
věty, druhy vedlejších vět, souvětí, nadvětná
skladba

Syntaktický pravopis

určí příslovečná určení (ČJL-9-2-06)
rozhodne, zda je přívlastek připojen k členu
řídícímu pevně, nebo volně (ČJL-9-2-06)
pozná přívlastek postupně rozvíjející (ČJL-9-2-06)
vyjádří větný člen vedlejší větou a obráceně (ČJL9-2-06)
rozliší souvětí souřadné a podřadné (ČJL-9-2-06)
orientuje se v různých typech vět vedlejších a
správně je určuje (ČJL-9-2-06)
správně navazuje věty a odstavce (ČJL-9-2-06)
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píše správně interpunkci v souvětí a větě
jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku
postupně rozvíjejícím a rozvitých větných
členech (ČJL-9-2-07)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
Žák:













orientuje se v Pravidlech českého pravopisu (ČJL9-2-03p)
pozná a určí slovní druhy, skloňuje podstatná
jména a přídavná jména, pozná osobní zájmena,
časuje slovesa (ČJL-9-2-04p)
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk (ČJL-9-205p)
rozezná větu jednoduchou od souvětí (ČJL-9-206p)
správně píše slova s předponami a předložkami
(ČJL-9-2-07p)
ovládá pravopis vyjmenovaných slov (ČJL-9-207p)
zvládá pravopis podle shody přísudku s
podmětem (ČJL-9-2-07p)

Pozn. pravopisná cvičení a jazykové rozbory
v průběhu celého školního roku

používat naučená pravidla, psát správně i/y po
obojetných souhláskách uvnitř slova
rozpoznávat zejména v důležitých a často
používaných slovech správný pravopis skupin bje-bě,
vje-vě, mně-mě
určit slovní druhy – podstatná jména, přídavná
jména, číslovky, slovesa
používat naučené pravidlo – koncovky podstatných
jmen se řídí podle koncovek jejich vzorů

Rj, Aj – odlišnosti, shody větné skladby
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rozlišit přídavná jména měkká a tvrdá – tvořit správně
rodovou koncovku
tvořit správně dvojice – podstatné jméno a přídavné
jméno – určit vlastnost podstatného jména




ovládat pravopis koncovek příčestí minulého
užívat nejběžnější spojky
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

8.
Konkretizovaný výstup

Mezipředmětové vztahy

Konkretizované učivo

Průřezová témata

Žák:











vytvoří a osvojí si pravidla diskuze (ČJL-9-1-07)
zapojuje se aktivně do diskuze (ČJL-9-1-07)
dodržuje net-etiketu sociálních sítí a internetových
diskuzí (ČJL-9-1-07)
ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší
fakta od názorů a hodnocení; pro ověření využije
adekvátní odbornou literaturu a internet (ČJL-9-101)
ve čteném a slyšeném jazykovém projevu odliší
subjektivní a objektivní sdělení; pro ověření
využije adekvátní odbornou literaturu a internet
(ČJL-9-1-02)
čte kriticky mediální sdělení v regionálních
médiích, v diskuzi s ostatními hledá možnou
manipulaci autora a prezentuje závěry (ČJL-9-103)
napíše gramaticky, kompozičně a věcně správně
slohové útvary podle zadání učitele (ČJL-9-1-10)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

MV

Komunikační žánry: diskuze, dialog

Vnímání autora mediálních sdělení
(výrazové prostředky a jejich
uplatnění pro vyjádření či zastření
názoru a postoje i pro záměrnou
manipulaci)

Kritické čtení a naslouchání

Mluvený projev připravený a nepřipravený

Písemný projev
Slohové útvary: líčení, úvaha, charakteristika
literární postavy
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:

INF – vyhledávání informací

Žák:




čte plynule s porozuměním (ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p)
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole
užívá spisovný jazyk (ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p)
píše běžné písemnosti, podle předlohy sestaví vlastní
životopis a napíše žádost, popíše děje, jevy, osoby,
pracovní postup, vypráví podle předem připravené
osnovy, s podporou pedagogického pracovníka písemně
zpracuje zadané téma (ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p)

 sestavit s pomocí jednoduchou osnovu jazykového projevu
 zvládat samostatně tvorbu probíraných jazykových projevů
ústních a písemných
 v modelových situacích zvládat formy společenského styku
 tvořit souvislý jazykový projev
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Žák:














LITERÁRNÍ VÝCHOVA

interpretuje stručně smysl přečteného díla v kontextu
doby, v níž vzniklo, charakterů postav, výstavby děje
a užitého jazyka; v literárním textu nalezne neobvyklé
nebo neobvykle užité jazykové prostředky (příznačné
pro umělecký styl) a s pomocí učitele, odborné
literatury a ve skupinové práci je zařadí (ČJL-9-3-01)
popíše kompozici vybraného dramatického textu
(ČJL-9-3-01)
na základě četby charakteristických ukázek stručně
představí výrazné autory vybraných uměleckých
epoch a žánrů v české a světové literatuře (ČJL-9-307)
v dramatickém textu označí a pojmenuje jeho
základní znaky
odliší tragédii a komedii (ČJL-9-3-07)
představí významné autory literatury pro mládež
podle vlastního výběru (ČJL-9-3-07)
napíše jednoduché zhodnocení četby, návštěvy
kulturní akce (ČJL-9-3-03)
porovná ztvárnění literatury pro televizi, film, divadlo
a v hudbě (ČJL-9-3-08)
přednáší a volně reprodukuje text (ČJL-9-3-04)
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí základů literární teorie
(ČJL-9-3-04)

Literární teorie

Literární interpretace

Literární historie

Drama

Literatura pro mládež

Ústní lidová slovesnost

Adaptace literárních děl

100

Tvořivé činnosti s literárním
textem

Pozn.
výběr
autorů
a
literárních ukázek provádí
učitel s přihlédnutím k úrovni
a zájmům žáků
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

8.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:

D – společenské události
Vv - ilustrace

Žák:


orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní
myšlenku (ČJL-9-3-01p)
 ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení (ČJL-9-3-03p)
 rozezná základní literární druhy a žánry (ČJL-9-306p)
 dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti
literatury, má pozitivní vztah k literatuře (ČJL-9-309p)
 rozlišit literární texty
 orientovat se s pomocí v literárním textu
 vyhledávat v textu potřebné informace
 aktivně zlepšovat své čtení, číst s porozuměním
 reprodukovat literární text
 orientovat se v ději, postavách a prostředí
 zapojit se do besedy se spolužáky, hovořit o hlavní myšlence
a postavách, umět si vybrat poučení pro sebe a společnost
 navštívit filmové a divadelní představení a zhodnotit je,
projevit svůj názor
 seznamovat se s denním tiskem
 vyhledávat potřebné informace v textu a na internetu
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata
Žák:

JAZYKOVÁ VÝCHOVA













zařadí slovo do odpovídající funkční vrstvy
jazyka s pomocí slovníku (ČJL-9-2-08)
s pomocí slovníku a mluvnických příruček
nalezne v textu jazykové prostředky, jejichž
funkce se změnila (ČJL-9-2-08)
popíše význam přeneseného pojmenování,
uvede charakteristické znaky frazému (ČJL-9-202)
v textu vyhledá ustálené rčení a uvede jeho
význam (ČJL-9-2-02)
správně užívá interpunkci ve větě jednoduché aplikuje pravidla týkající se vsuvky, rozvitého
větného členu volně nebo těsně připojeného,
přístavku, oslovení, citoslovce a samostatného
větného členu (ČJL-9-2-07)
správně užívá interpunkci v souvětí (ČJL-9-2-07)
správně utvoří tvar podle zadaných
tvaroslovných kategorií (ČJL-9-2-04)
správně užívá všech neohebných slov, včetně
částic (ČJL-9-2-04)
určí poměr mezi souřadně spojenými větnými
členy a větami (ČJL-9-2-06)
graficky zaznamená syntaktické vztahy ve větě
a souvětí (ČJL-9-2-06)

Obecná jazykověda: vývoj jazyka, útvary
národního
jazyka:
profesionalismus, argot

nářečí,

slang,

Jazyková norma a kodifikace: výrazové
prostředky hovorové, spisovné, archaické
Tvorba slov

Význam slov: přenesená pojmenování
(zejména metafora, metonymie), frazeologie

Pravopis lexikální a syntaktický

Tvarosloví: tvaroslovné kategorie, neohebná
slova
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Skladba: věta jednoduchá a souvětí, druhy
souvětí, aktuální členění výpovědí a vět

Jazyková norma a kodifikace
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

9.
Konkretizovaný výstup

Mezipředmětové vztahy

Konkretizované učivo

Průřezová témata



dodržuje pravidla pro vazbu syntaktických
jednotek a slovosled (ČJL-9-2-06)
správně aplikuje znalosti jazykové normy
ve svých písemných i mluvených
projevech (ČJL-9-2-05)




Pozn.
pravopisná cvičení a jazykové rozbory v průběhu
celého školního roku



systematické opakování učiva 6. – 8. ročníku

Minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření:



Žák:












orientuje se v Pravidlech českého
pravopisu (ČJL-9-2-03p)
pozná a určí slovní druhy, skloňuje
podstatná jména a přídavná jména, pozná
osobní zájmena, časuje slovesa (ČJL-9-204p)
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk (ČJL9-2-05p)
rozezná větu jednoduchou od souvětí (ČJL9-2-06p)
správně píše slova s předponami a
předložkami (ČJL-9-2-07p)
ovládá pravopis vyjmenovaných slov (ČJL9-2-07p)
zvládá pravopis podle shody přísudku s
podmětem (ČJL-9-2-07p)
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Z – orientace na mapě ČR
(nářečí)
INF
–
vyhledávání
informací











používat
naučených
pravidel
po
obojetných,
měkkých
a
tvrdých
souhláskách
rozpoznávat ve slovech správný pravopis
skupin bje – bě, vje – vě, mně – mě (ve
spojení s poznáváním způsobu tvoření
slova)
rozlišovat v často používaných slovech
předponovou část a slova s předložkovou
vazbou
rozšiřovat si svoji slovní zásobu, rozumět
nově utvořeným slovům a určit slova
příbuzná
určit základní slovní druhy
přiřadit správné přídavné jméno k
podstatnému jménu
ovládat pravopis koncovek příčestí
minulého
užívat vhodných a správných spojek mezi
slovy a větami
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata
Žák

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA









zpracuje teze z prostudované populární nebo
odborné literatury vypracuje konspekt (ČJL-9-108)
samostatně zpracuje referát, výklad a úvahu
(ČJL-9-1-08)
správně a přehledně rozvíjí myšlenku s
ohledem na účel textu (ČJL-9-1-09)
správně propojuje text prostředky nadvětného
spojování (ČJL-9-1-09)
uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával
smysl a aby byla dodržena textová návaznost
(ČJL-9-1-09)
napíše gramaticky, kompozičně a věcně
správně vybrané slohové útvary (ČJL-9-1-10)
čte kriticky mediální sdělení, rozumí grafickým
záznamům dat (ČJL-9-1-03)
užívá jazykové prostředky v souladu s jazykovou
normou a vhodně vzhledem k situaci,
adresátovi a komunikačnímu záměru (ČJL-9-105)

Připravený mluvený a písemný projev

Písemný projev

Nadvětné spojování

Písemný projev: úvaha, výklad, formální
dopis, životopis, žádost

Kritické čtení

Prožitkové čtení

Mluvený projev: kultivace projevu žáka
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MV
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení (pěstování
kritického
přístupu
ke
zpravodajství a k reklamě)
Stavba mediálních sdělení
(příklady stavby a uspořádání
zpráv a dalších mediálních
sdělení,
např. v časopisech pro
dospívající)
Tvorba mediálního sdělení
(tvorba mediálního sdělení pro
časopis apod.)

Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:

INF – vyhledávání informací,
tvoření písemností dle vzorů

Žák:




čte plynule s porozuměním (ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p)
komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole
užívá spisovný jazyk (ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p)
píše běžné písemnosti, podle předlohy sestaví vlastní
životopis a napíše žádost, popíše děje, jevy, osoby,
pracovní postup, vypráví podle předem připravené
osnovy, s podporou pedagogického pracovníka písemně
zpracuje zadané téma (ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p)

 sestavit s pomocí jednoduchou osnovu jazykového projevu
 mít snahu samostatně tvořit probíraný typ jazykového
projevu ústně nebo písemně
 vyplnit hůlkovým písmem dotazník, přihlášku, žádost
 sestavit jednoduchou formu osobního a úředního dopisu
 sepsat žádost
 napsat a doložit základní údaje svého životopisu
 vyhledávat základní údaje a informace na internetu
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Žák














uvede zásadní díla vybraných epoch literární
historie (ČJL-9-3-07)
přiřadí dílo k literárnímu žánru (ČJL-9-3-07)
rozpozná na ukázce prvky výrazného autorského
stylu, svá tvrzení zdůvodní (ČJL-9-3-02)
stručně písemně porovná vybranou literární
předlohu s její adaptací (ČJL-9-3-08)
vyhledává informace ve spolehlivých zdrojích,
nepřejímá informace bez ověření zdroje (ČJL-93-09)
uvede a zhodnotí typické jazykové prostředky
konkrétního díla, charakter postav a vztahy mezi
nimi (ČJL-9-3-01)
popíše kompozici literárního díla (ČJL-9-3-01)
zaznamená zásadní myšlenky v textu, které jej
zaujaly, a stručně vysvětlí svůj výběr (ČJL-9-3-01)
sdělí ústně nebo písemně své dojmy z kulturní
akce, vybere momenty, které ho zaujaly, a
stručně je okomentuje (ČJL-9-3-03)
vyjádří svůj názor na hodnotu literárního díla,
opřený o argumenty vycházející z textu (ČJL-9-305)
rozliší jasný případ kýče či braku od díla
uměleckého (ČJL-9-3-05)
diskutuje o hodnotě literárního díla a přínosu
čtení pro člověka (ČJL-9-3-05)
přednáší a volně reprodukuje text (ČJL-9-3-04)

Literární historie
Literární žánry: pověst, román, epos, epigram,
epitaf, milostná lyrika, balady, tragédie, komedie
Adaptace literárních děl: filmová a divadelní
adaptace, tanec, výtvarné zpracování, komiks
Připravený písemný a ústní projev
Kritické čtení
Literární teorie a kritika
Tvořivé činnosti s literárním textem
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Vyučovací předmět :

Český jazyk

Ročník :

9.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata



Pozn. výběr autorů a literárních ukázek provádí učitel s
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a přihlédnutím k úrovni a zájmům žáků
na základě osvojených znalostí základů literární
teorie (ČJL-9-3-04)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:
Žák:






orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní
myšlenku (ČJL-9-3-01p)
ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo
filmového představení (ČJL-9-3-03p)
rozezná základní literární druhy a žánry (ČJL-9-306p)

Vv – ilustrace
D – historické souvislosti,
chronologické zařazení

dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti
literatury, má pozitivní vztah k literatuře (ČJL9-3-09p)

 číst s porozuměním
 orientovat se v textu, vyhledávat informace
 zlepšovat aktivně své čtení tiché a hlasité
 snažit se pochopit hlavního hrdinu a zdůvodňovat jeho
jednání a chování
 chápat důležité souvislosti a fakta z historie, která ovlivnila
naši současnost
 zamýšlet se nad problémy současné mládeže a vyjadřovat se
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k jejich řešení, v modelových situacích společně řešit dané
problémy
 porovnávat pohádky moderní a klasické, rozlišit hlavní
znaky, určit známé tituly a autory
 vyhledat potřebné informace v textu, v encyklopedii, na
internetu
 navštívit divadelní představení, zhodnotit kulturní zážitek
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5.1.2. CIZÍ JAZYK
5.1.2.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Cizí jazyk je vyučovací předmět, který zařazujeme do výuky na naší škole. Jeho postupné osvojení pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá
k mobilitě žáka v osobním životě a jeho budoucímu uplatnění. Seznamuje žáky s odlišnostmi způsobu života lidí jiných zemí a přibližuje jejich
tradice.
5.1.2.2.

Obsahové vymezení předmětu

Cizí jazyk se začíná vyučovat od 3. - 9. ročníku. První cizí jazyk je Anglický jazyk a je vyučován od 3. – 9. ročníku. Další cizí jazyk je Ruský
jazyk a je vyučován od 6 – 9. ročníku. Žáci pracují v jazykově přizpůsobených třídách, počítačové učebně a ve třídách s audiovisuální technikou.
Výuka směřuje k praktickým dovednostem, ovládání cizího jazyka jako komunikačního prostředku. Náročnost a rozsah učiva se volí s ohledem na
schopnosti a možnosti žáka. Při výuce cizího jazyka jde o probuzení zájmu žáka o studium cizího jazyka a vytvoření pozitivního vztahu. Pozornost
se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka, seznámení s typickými jevy života a kultury cizí země. Učí se reagovat na nejběžnější situace
každodenního života přiměřeně věku a schopnostem. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je
volena na základě frekvence a zájmu dětí.
Metody a formy práce jsou založeny na poznávání, poslechu, tvořivých činnostech a hře. Výuka je propojena s hudební, pohybovou,
výtvarnou a dramatickou výchovou, využívá říkanek, básniček a písniček v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky jsou zařazeny
programy PC. Důležité je rozvíjet představivost a aktivitu dětí.
5.1.2.3.

Časové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje ve 3. až 9. ročníku po třech hodinách týdenní dotace.
Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje v 6. až 7. ročníku po dvou hodinách a v 8. až 9. roč. po jedné hodině týdenní dotace.
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5.1.2.4.

Organizační vymezení předmětu

Organizační formy komunikace souvisejí s aktuální úrovní řečových schopností, mentálním postižením a s potřebou rozvíjet konkrétní dovednosti.
Uplatňujeme:


individuální péči



skupinovou péči

Výuka Anglického a Ruského jazyka je organizována v učebně školy. Žáci pracují skupinově. Součástí je práce na PC a využívání programů
k výuce cizích jazyků.

5.1.2.5.

Předmětové strategie

UČITEL:
Vede žáky k účinné komunikaci.
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Pomáhá žákům při volbě budoucího povolání.
Vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělání
UČITEL:


Kompetence pracovní :

Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Posiluje žáky k dalšímu studiu.
Demonstruje lepší možnosti pracovního uplatnění


Kompetence sociální a personální

Vede žáky pracovat v týmech.
Rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role
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Vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování


Kompetence komunikativní:

Podporuje formy komunikace v rámci Evropy.
Připravuje žáky na komunikaci s jinými lidmi.
Učí žáky nonverbální komunikaci.
 Kompetence k učení :

Vede žáky k zodpovědnosti za jeho vzdělávání a budoucnost.
Posiluje pozitivní vztah k učení.
Povzbuzuje k učení a vzbuzuje zájem o jazyk


Kompetence k řešení problémů

Podporuje netradiční způsoby řešení problémů.
Podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů.
Využívá moderní techniky při řešení problémů.


Kompetence komunikativní

Podporuje používání cizího jazyka.
Připravuje žáky na zvládnutí komunikace v cizím jazyce.
Vede žáky k objektivnímu sdělování informací.
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5.1.2.6.

Učební osnovy Aj, Rj

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
3.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:
Zvířata
Předměty ve třídě
Jídlo a nápoje
Obličej
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu Smyslová slovesa (smell, see, hear…)
výuky setkal
Můj dům a zahrada
Oblečení
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
Počasí
k dispozici vizuální oporu
Sportovní vybavení
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je Základní gramatické struktury související
probíranými tématy
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici

Vv – kresba
k pojmům

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i
neverbálně

vizuální oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
Žák:
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
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Hv –
jednoduché
písně, popěvky

s

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
4.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

Konkretizované učivo

Čísla 13-100
Části těla
Popis situací (There´s/There are)
Obchody a místa ve městě
Předložky místa
Čas a části dne

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici
Tvary předmětů
vizuální oporu
MLUVENÍ
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Zákazy

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

Jídlo
Nakupování

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
PSANÍ
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět
a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech
z oblasti svých zájmů a každodenního života

Popis právě probíhajících činností
Základní gramatické struktury související
s danými tématy
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Mezipředmětové
vztahy

Vv – kresba
k pojmům
Hv – jednoduché
písně, popěvky

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
4.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k
dispozici vizuální oporu)
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk

117

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
5.

Konkretizovaný výstup

List č. 1
Konkretizované učivo

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Počasí
Země a jejich zvířata
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
Oblíbené a neoblíbené věci
Dům a jeho místnosti
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
Menu
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat,
Denní režim
zejména pokud má k dispozici
Dny v týdnu
vizuální oporu
Rozvrh hodin
Měsíce, datum
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
Minulost (was, were, had)
pronášen pomalu
Jednoduchý dopis
a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
Základní gramatické struktury související s danými
tématy

MLUVENÍ

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat a podobné otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu,
který se vztahuje k osvojovaným tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
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Mezipředmětové vztahy

Vv – kresba k pojmům
Hv – jednoduché písně, popěvky

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
5.

Konkretizovaný výstup

List č. 2
Konkretizované učivo

Žák:
PSANÍ
CJ-5-4-01 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 vyplní osobní údaje do formuláře
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v
rámci podpůrných opatření:
žák

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici
vizuální oporu)
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché
otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu) rozumí
výrazům pro pozdrav a poděkování
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických
okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
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Mezipředmětové vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
6.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

MLUVENÍ
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

Konkretizované učivo

Komunikace v běžných situacích (pozdrav,
seznamování, nakupování)
Zjišťování osobních údajů
Počítání (čísla 0 -100)
Jednoduchý popis
Jednoduché pokyny
Osobní dopis
Škola, rozvrh hodin
Časové údaje
Denní režim
Volný čas
Základní gramatické struktury související s danými tématy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v
rámci podpůrných opatření:
žák

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají
osvojených tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických
okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
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Mezipředmětové
vztahy

Ov –
komunikace
mezi lidmi,
pravidla
slušného
chování
M – číselná řada

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

MLUVENÍ
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích

Konkretizované učivo

Komunikace v běžných situacích
Jednoduchý popis
Popis situací, činností
Domov
Rodina
Město
Zvyky, volný čas
Gramatické struktury a jevy související
s danými tématy

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

PSANÍ
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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Mezipředmětové
vztahy

Ov – rodina,
sociální vztahy,
kultura jiných
zemí

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v
rámci podpůrných opatření:
žák

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají
osvojených tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických
okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají
jeho osoby

122

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
8.

Konkretizovaný výstup

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

MLUVENÍ
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

List č. 1
Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Komunikace v běžných situacích souvisejících Tv výchova ke zdraví – zdravý životní
s probíranými tématy
styl
Zdraví
Jednoduchý návod
Stravovací návyky
Příroda
Popis rozdílů, srovnávání věcí
Popis událostí
Volný čas, zábava
Gramatické struktury a jevy související s
danými tématy

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby,
místa a věci ze svého každodenního života

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

PSANÍ
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
8.

Konkretizovaný výstup

List č. 2
Konkretizované učivo

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v
rámci podpůrných opatření:
žák

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají
osvojených tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických
okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají
jeho osoby
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Mezipředmětové vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
9.

Konkretizovaný výstup

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

MLUVENÍ
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

List č. 1
Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Komunikace v běžných situacích, fráze
Ov – volba povolání, volný čas, funkce
Způsob života, domov
rodiny, poznávání jiných zemí
Život v minulosti
Život v budoucnosti
Volný čas, zábava
Rodina
Člověk a společnost
Cestování
Příroda
Společenské a kulturní prostředí anglicky
mluvících zemí
Gramatické struktury a jevy související
s danými tématy

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby,
místa a věci ze svého každodenního života

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

PSANÍ
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

125

Vyučovací předmět:
Ročník:

Anglický jazyk
9.

Konkretizovaný výstup

List č. 2
Konkretizované učivo

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v
rámci podpůrných opatření:
žák

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech, které se týkají
osvojených tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho
osoby
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají
osvojených tematických
okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají
jeho osoby
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Mezipředmětové vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
6.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové vztahy

Žák:

POSLECH S POROZUMĚNÍM
o rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně (DCJ9-1-01)
o rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu (DCJ9-1-02)
o rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
každodenních témat (DCJ-9-1-03)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
o je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka (DCJ-9-1-01p)
o rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
(DCJ-9-1-02p)
o rozumí jednoduchým slovům, se kterými se
v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal, rozumí otázkám, které se týkají
základních osobních údajů (jméno, věk),

Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Vizuální názornost (obrázky, fotografie)
Slovní zásoba - používání slovní zásoby
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů, práce se slovníkem
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
Mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět (tolerance elementárních chyb, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)
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Ov - rodina

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
6.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

o rozumí jednoduchým pokynům
učitele (DCJ-9-1- 03p)
MLUVENÍ
o zapojí se do jednoduchých rozhovoru (DCJ-92-01)
o sdělí jednoduchým způsobem základní
informace, tykající si jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných
témat (DCJ 9-2-02)
o odpovídá na jednoduché otázky týkající si jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné, otázky pokládá ( DCJ-9-2-03)

Motivační aspekty- výběr textu nebo témat, uplatnění
prostředků vizuální názornosti, prvků humoru a další
prostředky vzbuzující spontánní zájem žáků dané
věkové kategorie.
Rozvíjení učebních dovedností žáků potřebné
k samostatnému učení- dovednost pracovat se
slovníkem

Minimální doporučená úroveň pro úpravu
očekávaných
výstupů v rámci podpůrných
opatření:
žák
o pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a
nesouhlas (DCJ-9-2-01p)
o sdělí své jméno a věk (DCJ-9-2-02p)
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Mezipředmětové vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
MLUVENÍ
o zápoji se do jednoduchých rozhovoru (DCJ-9-2-01)
o sdělí jednoduchým způsobem základní informace,
tykající si jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat (DCJ 9-2-02)
o odpovídá na jednoduché otázky týkající si jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné,
otázky pokládá ( DCJ-9-2-03)
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
o rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům (DCJ-9-3-01)
o rozumí slovům a jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům (DCJ-9-3-02)
o rozumí krátkému jednoduchému textu zejména,
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v
něm požadovanou informaci (DCJ-9-3-03)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
o rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (DCJ-9-302p)

Konkretizované učivo

Slovní zásoba - používání slovní zásoby
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů, práce se slovníkem
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
Mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět (tolerance elementárních chyb, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Motivační aspekty- výběr textu nebo témat, uplatnění
prostředků vizuální názornosti, prvků humoru a další
prostředky vzbuzující spontánní zájem žáků dané
věkové kategorie.
Rozvíjení učebních dovedností žáků potřebné
k samostatnému učení- dovednost pracovat se
slovníkem
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Mezipředmětové vztahy

Z – Evropa a svět nás zajímá,
životní styl v rusky mluvících
zamích, tradice, zvyky
Ov – vztahy -domov, rodina,
volný čas, povolání

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
PSANÍ
o vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (DCJ-94-01)
o napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat (DCJ-9-4-02)
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení (DCJ-9-403)
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Mezipředmětové vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
8.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
MLUVENÍ
o zápoji se do jednoduchých rozhovoru (DCJ-9-2-01)
o sdělí jednoduchým způsobem základní informace,
tykající si jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat (DCJ 9-2-02)
o odpovídá na jednoduché otázky týkající si jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné,
otázky pokládá ( DCJ-9-2-03)
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
o rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům (DCJ-9-3-01)
o rozumí slovům a jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům (DCJ-9-3-02)
o rozumí krátkému jednoduchému textu zejména,
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v
něm požadovanou informaci (DCJ-9-3-03)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
o rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (DCJ-9-302p)

Konkretizované učivo

Slovní zásoba - používání slovní zásoby
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů, práce se slovníkem
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
Mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět (tolerance elementárních chyb, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Motivační aspekty- výběr textu nebo témat, uplatnění
prostředků vizuální názornosti, prvků humoru a další
prostředky vzbuzující spontánní zájem žáků dané
věkové kategorie.
Rozvíjení učebních dovedností žáků potřebné
k samostatnému učení- dovednost pracovat se
slovníkem
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Mezipředmětové vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
8.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
PSANÍ
o vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (DCJ-94-01)
o napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat (DCJ-9-4-02)
o stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
(DCJ-9-4-03)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
 reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se
týkají jeho osoby (DCJ-9-4-02p)
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Mezipředmětové vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák:

POSLECH S POROZUMĚNÍM
o rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně (DCJ9-1-01)
o rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu (DCJ9-1-02)
o rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
každodenních témat (DCJ-9-1-03)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
o je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka (DCJ-9-1-01p)
o rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
(DCJ-9-1-02p)
o rozumí jednoduchým slovům, se kterými se
v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal, rozumí otázkám, které se týkají
základních osobních údajů (jméno, věk),
rozumí jednoduchým pokynům učitele (DCJ-9-103p)

Konkretizované učivo

Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Slovní zásoba - používání slovní zásoby
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů, práce se slovníkem
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
Mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět (tolerance elementárních chyb, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Motivační aspekty- výběr textu nebo témat, uplatnění
prostředků vizuální názornosti, prvků humoru a další
prostředky vzbuzující spontánní zájem žáků dané
věkové kategorie.
Rozvíjení učebních dovedností žáků potřebné
k samostatnému učení- dovednost pracovat se
slovníkem
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Mezipředmětové vztahy

Ov – mezilidské vztahy, mezinárodní
vztahy, tolerance, odlišnost

Vyučovací předmět:
Ročník:

Ruský jazyk
List č. 2

9.

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
MLUVENÍ
o
o
o

zápoji se do jednoduchých rozhovoru (DCJ-9-2-01)
sdělí jednoduchým způsobem základní informace, tykající
si jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat (DCJ 9-2-02)
odpovídá na jednoduché otázky týkající si jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné, otázky pokládá
( DCJ-9-2-03)

Minimální doporučená úroveň pro úpravu
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
o pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas (DCJ9-2-01p)
o sdělí své jméno a věk (DCJ-9-2-02p)
PSANÍ
o vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (DCJ-9-4-01)
o napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat (DCJ-9-4-02)
o stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení (DCJ-94-03)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření:
žák
 reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají
jeho osoby (DCJ-9-4-02p)
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Mezipředmětové vztahy

5.2.

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2.1. MATEMATIKA
5.2.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Matematika je založen na praktických činnostech. Sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje
schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby
jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika
prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným
v praktickém životě. Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích technik, které žáci využívají při dalším studiu.
Vzdělávání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení z vlastních zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a
povzbuzující.
5.2.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika je rozdělen na tematické okruhy:


Číslo a početní operace



Číslo a proměnná



Závislosti, vztahy a práce s daty



Geometrie v rovině a prostoru



Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Tematický okruh Čísla a početní operace je zařazen na 1.stupni a dále se rozvíjí na 2.stupni okruhem Číslo a proměnná. Žáci se postupně
seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, jejich důležitost a užití.
Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování.
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V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí uvědomovat si jaký má význam třídění a seskupování dat podle určitých kritérií,
vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Získávají číselné údaje různými způsoby, například měřením. Osvojují si převody jednotek délky,
obsahu, objemu, hmotnosti a času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají podobnosti
a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás a popisují vzájemné polohy objektů v rovině a prostoru. Učí se porovnávat, měřit a
zdokonalovat svůj grafický projev.
V tematickém okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy žáci hledají řešení úloh, které může být nezávislé na matematických znalostech a
dovednostech. Žáci si rozvíjejí logické myšlení a podle míry rozumové vyspělosti se snaží řešit problémové situace a úlohy z běžného života a
hledat více možných řešení. Řeší různé zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně pracovat při využívání prostředků výpočetní
techniky a používání některých dalších pomůcek.
5.2.1.3.

Časové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Matematika se vyučuje v 1. až 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími minimální dotaci
v rámcovém učebním plánu. Na 1. stupni je ve 2- 5. ročníku předmět Matematika posílen vždy o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové
dotace na tematický okruh Číslo a početní operace a na rozvoj prostorové orientace a orientace v čase, pozornosti a paměti.

5.2.1.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka Matematiky je organizována v budovách školy. Žáci využívají prostředků výpočetní techniky (především kalkulátorů, vhodného
počítačového softwaru určitých typů výukových programů, interaktivní tabule).
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5.2.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Rozlišuje ve výuce základní učivo a učivo rozšiřující.



Učí práci s chybou.



Při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí.



Uplatňuje individuální přístup k žákovi.



Učí žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech.

UČITEL:
 Kompetence komunikativní:
Při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika vede žáky k tomu, aby využívali vhodné matematické symboliky, početních
operací a správných metod řešení.
Vede žáky k otevřené,všestranné a účinné komunikaci.
Vede žáky k tomu,aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty v rámci jejich možností a schopností.


Kompetence sociální a personální:
Učí žáky pracovat v týmu, spolupracovat, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
Podporuje vzájemnou pomoc žáků a vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.



Kompetence pracovní:
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválí.
Podněcuje žáky k využívání získaných vědomostí a dovedností pro budoucí praktický život a budoucí profesní přípravu.



Kompetence k učení:
Vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucí život.
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Kompetence k řešení problémů:
Při řešení problémových úloh učí žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledku, volbě správného postupu k řešení
problému a vyhodnocování správnosti výsledku k podmínkám úlohy nebo problému.
Učí žáky nebát se problémů.



Kompetence občanské:
Netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
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5.2.1.6. Učební osnovy Ma
Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět :

Matematika

Ročník:

1.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák: OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 20

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číselný obor 0 - 20

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků
 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary; nachází v realitě jejich reprezentaci
 porovnává velikost útvarů


Čtení a psaní čísel 0 - 20
Orientace na číselné ose
Porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno
Rozklad čísel
Zápis příkladů, znaky +, Sčítaní a odčítání do 20 bez přechodu desítky
Komunikativnost sčítání
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Řešení a tvoření jednoduchých slovních úloh s využitím vztahů o x-více,
o x-méně

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných Tabulky
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 porovnává množství a vytváří soubory prvků podle GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
daných kritérií v oboru do 20
 zná matematické operátory +, -, =, <, > a umí je zapsat
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 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím Geometrické pojmy vlevo od, vpravo od, uprostřed, první, poslední,
pomůcek
před, za, hned před, hned za, nahoře, dole, nad, pod
Základní rovinné
 pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je obrazce: trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník; jejich reprezentace v realitě
graficky znázornit
Porovnávání velikosti jednotlivých rovinných tvarů krychlí
Čtvercová síť - dokreslování obrázků, pohyb v síti
 počítat na konkrétních předmětech, počítadle
 poznat čísla 1 – 5, číst a psát číslice podle diktátu
Tělesa: krychle, kvádr, koule, válec - jejich reprezentace v realitě
 spočítat prvky daného oboru
 vytvořit soubor o daném počtu prvků
 porovnat množství v oboru 1 – 5
 s názorem sčítat a odčítat v oboru do 5
 sestavit zápis sčítání a odčítání
 rozkládat čísla a dočítat
 řešit slovní úlohy s použitím platidel
 používat řadové číslovky 1 – 5 – konkrétní situace
 rozeznat čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
 orientovat se v prostoru, rozlišovat pojmy vpravo, vlevo,
pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák: OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 100

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
ČÍSELNÝ OBOR 0 - 100













používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
provádí jednoduché převody jednotek délky
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě
jejich reprezentaci
porovnává velikost útvarů, měří délku úsečky
rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary
v rovině

Čísla 0 - 100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
Pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10
Počítání s použitím závorek
Písemné sčítání a odčítání bez přechodu základu 10
Násobilky 2, 3, 4, 5, automatizace násobilek
Záměna činitelů
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Řešení slovních úloh na sčítání a odčítání
Řešení slovních úloh na násobení a dělení
Počítání s penězi - bankovky, mince
Jednotky délky - m, dm, cm
Jednotky hmotnosti (kg) a objemu (l)
Tabulky
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Práce s pravítkem
Bod
Úsečka, krajní body úsečky
Čáry - přímá, křivá, lomená
Čtvercová síť - dokreslování obrázků, pohyb v síti
Rovinné obrazce: trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník - strany, vrcholy
Tělesa: krychle, kvádr, koule, válec - tvar stěn, vrcholy, hrany Tělesa:
kužel, jehlan - reprezentace v realitě
Porovnávání a přenášení úseček, měření délky na cm Trojúhelníky,
čtyřúhelníky, mnohoúhelníky
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:






čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do
100
sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání
v oboru do 20, umí rozklad čísel v oboru do 20
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti
čísel v oboru do 20
zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo,
vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

2.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

 počítat na konkrétních předmětech, počítadle
 číst a psát čísla a číslice 1 – 10
 poznat číslo 0, uvědomit si, že i 0 je vyjádřením množství
 spočítat prvky daného souboru
 vytvořit soubor o daném počtu prvků
 porovnávat čísla v oboru do 10-ti (<, >, = )
 sčítat a odčítat s názorem v oboru do 10-ti
 používat tabulku sčítání
 rozkládat čísla v oboru do 10-ti a dočítat
 řešit jednoduché slovní úlohy
 řešit slovní úlohy s použitím platidel
 používat řadové číslovky 5 – 10 (konkrétní situace)
 používat pojmy plus, mínus, rovná se, větší, menší, a zapsat
je
 kreslit křivé a přímé čáry
 rýsovat přímky podle pravítka
 rozlišovat a graficky znázornit geometrické tvary – čtverec,
obdélník, trojúhelník, kruh
 užívat stavebnice a soubory krychlí při úkolech na rozvíjení
prostorové představivosti
 orientovat se v prostoru (plocha papíru, tabule, místnost, atd.)
modelovat situace podle pokynů s využitím pomůcek (položit
jednu kostku na 3 kostky ležící vedle sebe )
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák: OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 1000

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číselný obor 0 - 100

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků
 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá
a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

Čísla 0 - 100, porovnávání čísel
Sčítání a odčítání desítek s desítkami
Sčítání a odčítání desítek s jednotkami bez přechodu i s přechodem přes
základ 10
Násobení a dělení čísly 1, 2, 3, 4, 5
Násobení a dělení číslem 10
Násobilky 6, 7, 8, 9, 10 a dělení v oboru těchto násobilek
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10
Písemné sčítání a odčítání
Zaokrouhlování čísel na desítky
Sudá a lichá čísla
Číselný obor 1 - 1 000
Číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po stovkách, desítkách a
jednotkách
Porovnávání čísel
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Sčítání a odčítání čísel bez přechodu přes základ 10
Sčítání i odčítání čísel s přechodem přes základ 10 a 100
Písemné sčítání a odčítání do 1 000
Užití závorek
Zaokrouhlování na desítky a stovky
Dělení se zbytkem Násobení a dělení číslem 10 a číslem 100 Násobení
násobků deseti jednociferným číslem
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

3.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek
času
 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich
reprezentaci
 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary
v rovině

Tabulky
Řešení slovních úloh
Jednotky délky - km, m, dm, cm, mm
Jednotky času - h, min, s
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Rovinné útvary: trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh; čtyřúhelník,
pětiúhelník, šestiúhelník

Tělesa: kvádr, krychle, koule, válec, jehlan, kužel
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
Bod, čáry
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 uplatňuje matematické znalosti při manipulaci Přímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
s drobnými mincemi
Úsečka, délka úsečky
 rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
 Používá pravítko
Polopřímka, opačná polopřímka






počítání na konkrétních předmětech, prstech, počítadle
poznat čísla v oboru do 20-ti
číst a psát čísla v oboru do 20-ti
spočítat prvky daného oboru
vytvořit soubor o daném počtu prvků

Rovina, rovinné útvary - značení
Kreslení ve čtvercové síti (obvod čtverce a obdélníku)
Rovinné útvary: trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky Rovinné
útvary: kruh a kružnice
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 porovnávat čísla v oboru do 20-ti ( <, >, = )
 zobrazit čísla na číselné ose
 sčítat a odčítat v oboru do 20-ti s názorem bez přechodu i s
přechodem přes desítku
 používat tabulku sčítání
 rozkládat čísla a dočítat
 řešit jednoduché slovní úlohy, řešit slovní úlohy vedoucí ke
vztahu – o n-více, o n-méně
 používat platidla
 seznámit se s násobením a dělením 2 v oboru do 20-ti
 seznámit se s numerací do 100, desítky
 modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím
pomůcek
 rýsovat přímé a křivé čáry
 rýsovat jednoduché ornamenty
 poznat úsečku
 narýsovat a označit úsečku
 postavit z krychlí stavby podle návodu

Přenášení úseček - pomocí proužku papíru a kružítkem Porovnávání
úseček - pomocí proužku papíru a kružítkem
Osová souměrnost - kreslení obrázků
Prostorové útvary - pojmy: vrchol, stěna, hrana
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák: OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO MILIONU
 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení (M-5-1-01)
 provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel (M-5-1-02)
 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
(M-5- 1-03)
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel (M-5-1-04)

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číselný obor 1 - 1000
Číselná řada, porovnávání čísel
Sčítání a odčítání do 1000 (písemně i zpaměti)
Násobení, dělení
Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky
Násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem Zaokrouhlování
na desítky, stovky
Číselný obor 1 - 10 000
Zápis čísel, čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel Sčítání a
odčítání
Písemné násobení
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem
Čísla větší než 10 000
Zápis čísel, čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel Pamětné
i písemné sčítání a odčítání
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Pamětné násobení a dělení
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Číslo milion
Zápis čísel, čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování Numerika
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Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět :

Matematika

Ročník :

4.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel (M-5-1-04)
 vyhledává, sbírá a třídí data (M-5-2-01)
 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy (M-5-202)
 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
(M-5-3-01)
 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran (M-5-3-02)
 sestrojí rovnoběžky a kolmice (M-5-3-03)
 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu (M-5-3-04)

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Řešení slovních úloh
Jednotky hmotnosti
Jednotky času
Jednotky délky a objemu
Jednotky obsahu
Převody jednotek obsahu rovinných útvarů
Převádění jednotek délky a hmotnosti
Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných Opakování: bod, přímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině,
výstupů v rámci podpůrných opatření:
polopřímka, úsečka, měření délky úsečky, rovina, rovinné útvary, tělesa,
 čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné rýsování pomocí kružítka
ose, numerace do 1000
 sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
 zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
 zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
 vyhledává a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy
apod.) podle návodu

Rýsování kolmic a rovnoběžek
Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
Konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost
Konstrukce čtverce a obdélníku
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Žák

Kruh, kružnice

 orientuje se a čte v jednoduché tabulce
 uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
 znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
 měří a porovnává délku úsečky
 pozná základní tělesa
 sčítat a odčítat v oboru do 20-ti
 číst a psát čísla v oboru do 100
 zapisovat čísla na číselné ose
 porovnávat čísla
 sčítat a odčítat násobky 10
 sčítat a odčítat jednotky bez přechodu i s přechodem desítek
 zpaměti i písemně sčítat a odčítat i s přechodem desítek
 řešit jednoduché slovní úlohy
 řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahu – o n-více, o n-méně
 odhadovat výsledky
 řešit slovní úlohy s využitím platidel
 používat zpaměti násobkové řady
 užívat tabulku násobení
 provádět záměnu činitelů
 řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahu – o n-více, o n-méně
 násobit a dělit v oboru do 100
 používat jednotky kilogram, litr, hodina, centimetr a metr
 provádět jednoduché převody jednotek
 řešit číselné a obrázkové řady a doplňovačky
 vyznačit a popsat bod
 narýsovat úsečku
 měřit, porovnávat a odhadovat délku úsečky
 narýsovat přímku
 rozlišit a narýsovat různoběžné a rovnoběžné přímky
 poznat a znázornit rovinné útvary – trojúhelník, čtverec,
obdélník, čtyřúhelník
 popisovat vrcholy a strany rovinných útvarů
 poznat tělesa – kvádr, krychle, válec, koule

Obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Střed úsečky a osa úsečky - konstrukce
Rovnoběžníky
Obsah čtverce a obdélníku - pomocí čtvercové sítě
Grafický součet, rozdíl a násobek úseček
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák
 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení (M-5-1-01)
 provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel (M-5-1-02)
 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
(M-5- 1-03)
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel (M-5-1-04)
 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě
zlomku (M-5-1-05)
 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v
oboru kladných čísel (M-5-1-06)
 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané hodnoty (M-5-1-07)
 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose (M-5-1-08)

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číselný obor 0 - 1 000 000
Číselná řada, porovnávání čísel
Sčítání, odčítání, násobení, dělení
Zaokrouhlování
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Užití vlastností početních úkonů - asociativnost, komutativnost,
distributivnost
Čísla větší než milion
Číselná řada, porovnávání čísel
Rozvinutý zápis čísel
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání a odčítání
Písemné sčítání a odčítání
Písemné násobení jednociferným, dvojciferným i trojciferným činitelem
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Písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem
Celek, část, zlomek (polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina)
Jednoduché sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Desetinná čísla
Celá čísla
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel (M-5-1-04)
 vyhledává, sbírá a třídí data (M-5-2-01)
 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy (M-5-202)
 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
(M-5-3-01)
 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran (M-5-3-02)
 sestrojí rovnoběžky a kolmice (M-5-3-03)
 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu (M-5-3-04)
 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru (M-5-3-05)
 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy,
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech školské matematiky (M-5-4-01)

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Řešení slovních úloh, praktické využití jízdních řádů, ceníků a tabulek
Převody jednotek délky, času, hmotnosti,
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

objemu,

obsahu

Opakování - bod, úsečka, přímka, rovina, vzájemná poloha přímek,
rovinné geometrické útvary, kružnice, kruh
Konstrukce trojúhelníku
Trojúhelník pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný
Konstrukce čtverce a obdélníku
Osově souměrné útvary
Obvod čtverce a obdélníku
Jednotky obsahu
Obsah čtverce a obdélníku
Tělesa
Povrch krychle, síť krychle
Povrch kvádru, síť kvádru
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Soustava souřadnic
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Slovní
úlohy
Číselné a obrázkové řady
Prostorová představivost
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

5.
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve
slovních úlohách
 tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do
100
 rozeznává sudá a lichá čísla
 používá kalkulátor
 určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času
v běžných situacích
 provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a
času
 vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran
 sestrojí rovnoběžky a kolmice
 určí osu souměrnosti překládáním papíru
 řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení
nemusí být závislé na matematických postupech







sčítat a odčítat v oboru do 100
číst, psát čísla a číslice v oboru do 100, ústně a písemně
rozlišit sudá a lichá čísla
číst a psát čísla do 1000, označit čísla na číselné ose
porovnávat čísla
sčítat a odčítat násobky 100
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přičítat a odčítat jednociferná čísla k násobkům 100
sčítat a odčítat v oboru do 1000 s přechodem a bez přechodu
řešit slovní úlohy, odhadovat výsledky
zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky
řešit úlohy vedoucí ke vztahům – o n-více, o n-méně,
n-krát více, n-krát méně

 násobit a dělit v oboru do 100
 tvořit zápisy příkladů na násobení a dělení
 rozlišit jednotky jednotky délky – mm, cm, dm, m, km
 rozlišit jednotky hmotnosti – kg, g
 rozlišit jednotky objemu – l, hl
 rozlišit jednotky času – h, min, určovat čas na čtvrthodiny
 provádět jednoduché převody jednotek
 pracovat s kalkulátorem, řešit číselné a obrázkové řady a
doplňovačky
 vyhledávat a třídit jednoduchá data podle návodu
 rozlišovat, bod, přímku, úsečku
 rýsovat úsečky s přesností na cm a mm
 rozlišit a popisovat rovinné útvary
 modelovat podle návodu
 rozlišit vlastnosti těles
 rýsovat kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
 určit pravý úhel
 rýsovat rovnoběžné přímky
 rýsovat čtverec a obdélník – popsat vlastnosti stran
 rýsovat kružnice, určit střed, poloměr a průměr
 rýsovat oblouk kružnice
 určit osu souměrnosti překládáním papíru
 určit mnohoúhelník a vypočítat obvod sečtením jeho stran
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Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět :

Matematika

Ročník :

6. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák :








provádí početní operace s desetinnými čísly Desetinná čísla
(zaokrouhluje, sčítá, odčítá, násobí a dělí)
volí vhodné způsoby a strategie k řešení početních úloh
s desetinnými čísly
řeší úlohy z praxe (převádí jednotky délky, hmotnosti
apod.)
užívá kapesní kalkulátor
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností



rozkládá přirozené číslo na prvočinitele
určí největšího společného dělitele a nejmenší společný
násobek dvou až tří přirozených čísel
používá znaky dělitelnosti






narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních
určí velikost úhlu měřením a výpočtem
pracuje s úhloměrem
určí druhy úhlů




určí, zda jsou dva rovinné útvary shodné
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
Úhel
souměrnosti
určí osově souměrný útvar



Dělitelnost přirozených čísel
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načrtne a sestrojí obraz rovinných útvarů ve středové
souměrnosti

Osová souměrnost

Středová souměrnost
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Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět :

Matematika

Ročník :

6. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák :


určí střed souměrnosti rovinných útvarů



načrtne a provádí konstrukci trojúhelníku podle
věty o shodnosti (sss)



na základě svých znalostí o vlastnostech trojúhelníků,
jejich výšek a těžnic posoudí a vyvodí závěry v
problémových úlohách (určí velikost druhého ramene u
rovnoramenného trojúhelníku; určí velikosti vnitřních
úhlů v rovnostranném trojúhelníku; vyznačí výšky v
pravoúhlém trojúhelníku)
určí obvod a obsah trojúhelníku (odhadem i výpočtem)








Středová souměrnost

Trojúhelník a jeho vlastnosti

sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném
promítání
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině i se
sítí
vypočítá objem a povrch krychle a kvádru
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Prostorové útvary: krychle a kvádr
samostatně vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
160

data, čte z tabulek, diagramů a grafů

Základy statistiky
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Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět :

Matematika

Ročník :

6. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Minimální výstupy:
Žák :


















písemně sčítá, odčítá víceciferná čísla
zvládá orientaci na číselné osy
provádí odhad výsledku
vyhledá a třídí data
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času
dělí se zbytkem, zaokrouhluje čísla
zvládá početní úkony s penězi
samostatně řeší praktické úlohy
hledá různá řešení předložených situací
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky
sčítá a odčítá úsečky
provádí jednoduché konstrukce - trojúhelník
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché
konstrukce
vyhledá a třídí data
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času
aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích
oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh











čtení a zápis čísel do 10 000
orientace na číselné ose
sčítání a odčítání v oboru do 10 000
procvičení zaokrouhlování výsledků, odhady výsledků
slovní úlohy s použitím jednotek – délka, hmotnost, čas
násobení a dělení 10, 100, 1000
dělení se zbytkem v oboru do 100
pojmy – neúplný podíl a zbytek, řešení příkladů z praxe
slovní úlohy vedoucí maximálně ke dvěma početním úkonům




jednoduché konstrukce pomocí kružítka
úsečka – přenášení, porovnávání, grafický součet, násobek,
střed, osa, polopřímka, pojem osová souměrnost
trojúhelník – konstrukce, tři strany, přenášení trojúhelníku
úhel – popis, vyznačení, rýsování, osa úhlu
úhel – tupý, přímý, ostrý, pravý
úhel – konstrukce pravého úhlu pravítkem a kružítkem
úhel – procvičování na rovinných obrazcích
o čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
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Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět :

Matematika

Ročník :

7. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák:




provádí početní operace se zlomky a volí vhodné Zlomky
způsoby a metody k řešení početních úloh se zlomky
užívá zlomky při řešení problémových situací
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek - část



provádí početní operace s celými čísly a volí vhodné
postupy k řešení početních úloh s celými čísly




převede zlomek na desetinné číslo a opačně
provádí početní operace s racionálními čísly




rozliší rovnoběžníky a lichoběžníky
řeší úlohy z praxe vedoucí k určení obvodu a obsahu
čtyřúhelníků (odhadem a výpočtem)





řeší situace vyjádřené poměrem a pracuje s měřítkem
určuje vztah přímé úměrnosti a nepřímé úměrnosti
odhaduje a vypočítá úlohy řešené trojčlenkou

Celá čísla

Racionální čísla
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užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení Čtyřúhelníky a jejich vlastnosti
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací

Poměr, Měřítko, Přímá a nepřímá úměra, Trojčlenka
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Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět :

Matematika

Ročník :

7. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák :







odhaduje a vypočítá praktické úlohy vedoucí k výpočtu Hranoly
objemu a povrchu hranolů
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
odhaduje výsledky a řeší úlohy s procenty
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací
Procenta, Úroky
řeší aplikační úlohy na procenta

Minimální výstupy:
Žák :



písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla
dělí se zbytkem

číselný obor do miliónu - číselná osa, numerace do miliónu, čtení a psaní
čísel, porovnávání, zaokrouhlování čísel
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písemné sčítání a odčítání do miliónu
slovní úlohy vedoucí maximálně k 2 početním výkonům
písemné násobení a dělení přirozených čísel do 10 000
písemné násobení trojciferného čísla jednociferným činitelem
písemné násobení trojciferného čísla dvojciferným činitelem
písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku a se zbytkem
jednoduché příklady na písemné dělení dvojciferným dělitelem
násobení a dělení 10, 100, 1000
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník :

7. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Minimální výstupy:
Žák :





umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
vyznačuje, rýsuje a měří úhly
provádí jednoduché konstrukce – trojúhelník
provádí jednoduché konstrukce – mnohoúhelník









vypočítá obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku
vyhledá a třídí data
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času
zvládá početní úkony s penězi
samostatně řeší praktické úlohy
hledá různá řešení předložených situací
aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích
oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení
úloh



úhel – vyznačování úhlu dané velikosti, měření velikosti úhlu
konstrukce úhlu – 60°, 120°, 30° pomocí kružítka
trojúhelník – dělení dle stran a úhlů, výška trojúhelníku
mnohoúhelníky – pravidelný 6-ti a 8-mi úhelník vepsaný kružnicí
lichoběžník
obvody rovinných obrazců – trojúhelník, čtverec, obdélník
praktické úkoly s výpočtem
praktické převody jednotek délky, hmotnosti, času
provádění početních výkonů s pomocí kalkulátoru
odhady a tipování výsledků
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

8. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák :



Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
užívá Pythagorovu větu v praxi a při řešení
problémových úloh, načrtne zadání a vyznačí dané prvky




určuje mocniny s přirozeným mocnitelem
provádí základní početní operace s mocninami, volí
vhodné metody a postupy při řešení úloh s přirozenými Mocniny s přirozeným mocnitelem
mocninami






matematizuje jednoduché reálné situace s proměnnými
určí hodnotu výrazu
sčítá, odčítá a násobí mnohočleny
rozkládá mnohočleny na součin pomocí vzorců a
vytýkání



sestaví a vyřeší lineární rovnici vedoucí k řešení slovní
úlohy a zkouškou ověřuje správnost výpočtu






rozlišuje pojmy „kružnice“ a „kruh“
načrtne a sestrojí tečnu ke kružnici
využívá Thaletovu větu při konstrukcích
určí obvod a obsah kružnice a kruhu

Výrazy
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určí vzájemné polohy útvarů v rovině (přímka a
kružnice, dvě kružnice)
Lineární rovnice

Kružnice
Kruh
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

8. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák :



Válec
načrtne a sestrojí síť válce
odhaduje a vypočítá praktické úlohy s výpočtem objemu
a povrchu válce (využívá kalkulátor)



řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických
Konstrukční úlohy
a vzdělávacích oblastí
 načrtne a sestrojí čtyřúhelník a trojúhelník a využívá
potřebnou matematickou symboliku
 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
Minimální výstupy:
Žák :






píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do
1 000 000, zvládá orientaci na číselné ose
písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla
dělí se zbytkem
pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření
vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo)
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi
základní početní operace




numerace do 1 000 000
písemné sčítání, odčítání, násobení víceciferných čísel
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písemné dělení dvojciferným dělitelem









zlomky, pojmy – čitatel, jmenovatel, zlomková čára
praktické výpočty
výpočet zlomku z celku, smíšená čísla
desetinná čísla – pojem desetinné číslo
čtení a zápis desetinných čísel
sčítání a odčítání desetinných čísel
násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

8. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Minimální výstupy:
Žák :












samostatně řeší praktické úlohy
hledá různá řešení předložených situací
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá obvod kruhu, délku kružnice
vypočítá obsahy obrazců – čtverec, obdélník, trojúhelník
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti
vypočítá povrch - krychle, kvádr, válec
aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích
oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
vyhledá a třídí data




násobení desetinných čísel číslem přirozeným
slovní úlohy s desetinnými čísly





konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, krychle, kvádru
obvod kruhu, délka kružnice
obsahy obrazců – čtverce, obdélníku, trojúhelníku,
kruhu, příslušné vzorce







převody jednotek mm2, cm2, m2, a, ha, km2
povrch těles – síť krychle, kvádru
řešení úloh z praktického života
užití kalkulátoru při praktických výpočtech
odhady, tipy výsledků
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník :

9. ročník

.

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák :















volí vhodné metody a postupy k řešení složitějších Výrazy, Rovnice
lineárních rovnic
vyjádří neznámou ze vzorce
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí či grafem
sestrojí graf lineární funkce, nepřímé úměrnosti a
kvadratické funkce
Funkce
ze zadání určí vlastnosti grafu dané funkce
užívá vlastnosti funkcí při řešení úloh z praxe
řeší početně i graficky soustavu lineárních rovnic
užívá vhodné metody a postupy s využitím soustavy
lineárních rovnic
při řešení slovních úloh určuje a charakterizuje
prostorová tělesa
Soustavy lineárních rovnic
načrtne a sestrojí síť jehlanu
odhadne a vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele a
koule a využívá své znalosti při řešení slovních úloh
z praxe řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje
a kombinuje poznatky a dovednosti z různých Jehlan, Kužel, Koule
tematických a vzdělávacích oblastí
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

9. roční
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Žák :


sestrojí podobný rovinný útvar s určeným poměrem
podobnosti danému rovinnému útvaru
 pozná podobné útvary v rovině a danou podobnost
 si odůvodní užívá vlastnosti podobných útvarů v
praktických úlohách
Minimální výstupy:
Žák:














písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla,
dělí se zbytkem
čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi
základní početní operace
provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
používá měřítko mapy a plánu
řeší jednoduché úlohy na procenta
porovnává data
vypracuje jednoduchou tabulku
úrok, úroková sazba
zvládá početní úkony s penězi
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti,
provádí jednoduché konstrukce
vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
sestrojí sítě základních těles

















dělení desetinných čísel
dělení 2 přirozených čísel (podíl = číslo desetinné)
dělení desetinného čísla číslem přirozeným
dělení desetinného čísla číslem desetinným
slovní úlohy vedoucí max. ke 2 početním úkonům
měřítko plánu, měřítko mapy
pojem – procento, symbol %
pojmy – základ, procentová část, počet procent
řešení jednoduchých slovních úloh
úrok, úroková sazba, praktické příklady
převody jednotek objemu - mm3, cm3, m3, km3
rýsování - krychle kvádr
rýsování sítě – krychle, kvádr
objem a povrch – kvádr, krychle, válec
úlohy z praktického života
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět:

Matematika

Ročník:

9. ročník
Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata

Minimální výstupy:
Žák :







používá technické písmo
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
samostatně řeší praktické úlohy
hledá různá řešení předložených situací
aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích
oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh







pojmy – půdorys, nárys, bokorys
druhy kótování s akcentem na budoucí profesní zaměření
stavební a konstrukční výkresy
užití kalkulátoru při praktických výpočtech
odhady, tipy výsledků
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5.3.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.3.1. PRÁCE NA POČÍTAČI
5.3.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při
vyhledávání, zpracování a prezentování informací, dále při procvičování znalostí v dalších předmětech.
Cílem vyučovacího předmětu Práce na počítači je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a
komunikační technologie.
Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, tvořivě
pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností
práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni.

5.3.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s
počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou
a databázemi, dále třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě, osvojit si základy elektronické komunikace a její zásady.

5.3.1.3.

Časové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Práce na počítači se vyučuje na prvním stupni v 5. ročníku a na druhém stupni v 8. ročníku s hodinovými dotacemi pro dané
ročníky odpovídajícími minimální dotaci v rámcovém učebním plánu.
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5.3.1.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá v hlavní budově školy v odborné učebně vybavené počítači a v učebně s interaktivní tabulí.
Žáci pracují převážně individuálně, popřípadě ve dvojicích nebo menších skupinkách. Výuka je prokládána relaxačními a náslechovými
chvilkami.

5.3.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožní žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní učení.



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



Vede žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.



Vychovává žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti



zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých

situacích.


Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učí žáky používat při práci vhodné nástroje a technologie, učí žáky chránit své zdraví při práci.



Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní a práci druhých.

UČITEL:


KOMPETENCE PRACOVNÍ
 Vede žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich učební činnosti a k
racionálnější organizaci jejich práce.
 Vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť.
 Učí žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vede je k šetrné práci s výpočetní technikou.



KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
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 Vede žáky k zaujetí odpovědného a etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu
a v jiných médiích
 Učí žáky kriticky hodnotit svoji práci
 Podporuje vzájemnou pomoc a spolupráci žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 Učí žáky výhodám využívání komunikačních technologií
 Důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel chování, aby se žáci vzájemně nevyrušovali při tvořivé práci


KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 Vede žáky využívat při interakci s počítačem logické myšlení.
 V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřuje na jejich správné užívání
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.



KOMPETENCE K UČENÍ
 Vede žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií, k
porozumění toku informací, jejich zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím.
 Učí žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů
 Vede žáky k pochopení funkce výpočetní techniky
 Učí žáky k práci s chybou
 Učí žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru.



KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 Učí žáky nebát se problémů; prakticky je vede k používání výpočetní techniky
 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učí žáky prakticky problémy řešit.
 Podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
-

Podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
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KOMPETENCE OBČANSKÉ
 Netoleruje záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům.
 Nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
 Na konkrétních modelových příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí.
 Neustále monitoruje chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření.
 Využívá pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňuje individuální přístup k žákům.
 Rozumně a zodpovědně využívá informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince.
 V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňuje prvky pozitivní motivace.
 Je vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
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5.3.1.6.

Učební osnovy Pr Pc

Vyučovací předmět:
Ročník:

Práce na počítači
5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák
o při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty (ICT-5-2-01)
o vyhledává informace na portálech, v knihovnách a
databázích (ICT-5-2-02)
o komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení (ICT-5-2-03)

Konkretizované učivo

Vyhledávání informací a komunikace
Společenský tok informací
Základní způsoby komunikace
Metody a nástroje vyhledávání informací
Formulace požadavku při vyhledávání na internetu,
vyhledávací atributy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
o komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení (ICT-5-2-03p)
Žák
o pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru (ICT-5-3-01)

Zpracování a využití informací
Základní funkce textového a grafického editoru

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
žák
o pracuje s výukovými a zábavními program podle
pokynu (ICT-5-3-01p)

180

Mezipředmětové vztahy

Čj – opis, orientace na
klávesnici (čská abeceda),
vyhledávání informací na
internetu

Vyučovací předmět:
Ročník:

Práce na počítači
8.

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

List č. 1
Mezipředmětové vztahy

Žák:
Čj – opis, orientace na
Vyhledávání informací a komunikace
klávesnici (čská abeceda),
Zpracování a využití informací
vyhledávání informací na
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a informačních Počítačová grafika
internetu
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Textový editor
Tabulkový kalkulátor
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Prezentace informací
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory i Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
informační etika
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
ICT-9-2-03 používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-03 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální formě
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Práce na počítači
8.

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu;
dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí
si základy elektronické komunikace
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na
klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým
editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci
s výukovými programy
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává
potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla
bezpečného zacházení s výpočetní technikou
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List č. 2
Mezipředmětové vztahy

5.4.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA

5.4.1. PRVOUKA
5.4.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní
zkušenosti žáků, získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné
vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek
i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění
světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, vnímat
současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků
vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně
přispívá i osobní příklad učitele. Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových
životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Součástí předmětu jsou vlastivědně-humanitní část a přírodovědná část, důraz je kladen na ekologickou výchovu a zdravý životní styl, úctu
k hodnotám a lidské práci, a také na orientaci v regionu.

5.4.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Vzdělávací obor oblasti Člověk a jeho svět je členěn do tematických okruhů:


Místo, kde žijeme



Lidé kolem nás



Lidé a čas
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Rozmanitost přírody



Člověk a jeho zdraví

Propojováním tematických okruhů se mohou tvořit v ŠVP různé varianty a obsahy vzdělávacích předmětů.
Vzdělávací oblast je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je základem pro výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a
příroda a Člověk a zdraví.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Postupně
poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského chování a jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí
se tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci učí spolupracovat. Seznamují se se základními právy dítěte. Učí se chování
v krizových situacích, jak jim předcházet, jak na ně reagovat.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. Poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění.
Rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěva významných
historických památek v místě bydliště.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak
změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další
život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat
správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá
předcházet škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně.
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5.4.1.3.

Časové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Prvouka je vyučován v prvních třech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně. Na prvouku ve čtvrtém ročníku navazuje
Vlastivěda a Přírodověda podle hodinové dotace odpovídající rámcovému učebnímu plánu.

5.4.1.4.

Organizační vymezení předmětu

K nejčastějším metodám a formám patří principy činnostního učení – skupinové vyučování, projektová výuka, vycházky, exkurze, vyhledávání a
práci s informacemi.
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, jako jsou např. návštěvy ústavů a institucí, exkurze, projekty, pobytové a
setkávací akce.

5.4.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní učení.



Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů.



Vede žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.



Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.



Vychovává žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti

zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích.


Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učí žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, učí žáky chránit své zdraví při

práci, pomáhá žákům při volbě jejich budoucího povolání.
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UČITEL:
1. KOMPETENCE PRACOVNÍ
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učí žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, učí žáky chránit své zdraví při
práci, pomůže žákům při volbě jejich budoucího povolání.
2. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.
3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
Netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
Vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
Vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
Důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených ve školním řádu jako přípravu na dodržování zákonných norem a morálky společnosti.
Učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
Jde příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
Sám otevřeně komunikuje na „kulturní úrovni“, své názory opírá o logické argumenty. Netoleruje pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“
jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentuje na veřejnosti.
4. KOMPETENCE K UČENÍ
Podporuje samostatnost a tvořivost.
Podporuje různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
Ve výuce se zaměřuje prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používá jako prostředek k jejich získání.
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Ve výuce zřetelně rozlišuje základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
Učí práci s chybou.
Učí trpělivosti, povzbuzuje.
Jde příkladem – neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
5. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učí žáky nebát se problémů, hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování.
Vytvářením praktických problémových úloh a situací z třídního kolektivu učí žáky prakticky problémy řešit.
Podporuje různé přijatelné způsoby řešení problému.
Podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů.
V rámci svých předmětů učí, jak některým problémům předcházet.
Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
Jde příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
6. KOMPETENCE OBČANSKÉ
Vychovává žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti
zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých
situacích.
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5.4.1.6.

Učební osnovy Prv

Vyučovací předmět:
Ročník:

Prvouka
1.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák
 orientuje se v prostředí školy a jejím nejbližším okolí
 zná jméno třídní učitelky, jména spolužáků
 ukázněně a slušně se chová ve škole i mimo školu
(pozdraví, požádá, omluví se)
 uklízí své věci na místa k tomu určená (přezůvky,
cvičební úbor, výtvarné potřeby…)
 dojde bezpečně z domova do školy a zpět
 připraví si pomůcky do školy, udržuje pořádek ve školní
aktovce
 orientuje se v místě bydliště, zná adresu svého bydliště
 zná významná místa ve Frýdlantě (náměstí - radnice,
zámek)
 orientuje se v rodinných vztazích
 rozlišuje čas k práci a k odpočinku
 správně pojmenuje části lidského těla
 dodržuje základní hygienické návyky
 má povědomí o základech správné životosprávy
(výživa, odpočinek, spánek, pitný režim…)
 ví, co dělat v případě úrazu (zná tel. čísla policie,
záchranky, hasičů)
 zná zásady správného chování u lékaře
 dodržuje ústní hygienu, seznámí se se zásadami správné
péče o chrup

Konkretizované učivo

Místo, kde žijeme
Škola a domov

Dopravní výchova

Lidé kolem nás
Rodina, soužití a chování lidí
Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo
Péče o zdraví, zdravá výživa
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Prvouka

Ročník:

1.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák
 popisuje změny v přírodě v rámci ročních období
 pozná základní druhy rostlin, stromů (rozlišuje stromy
jehličnaté a listnaté), zeleniny a ovoce
 dokáže pozorovat živočichy ve svém okolí a jednoduše
popsat jejich chování
 orientuje se v pojmech: rok, měsíc, týden, den, hodina
 vyjmenuje dny v týdnu, roční období
 správně časově zařadí Vánoce, Velikonoce, seznámí se
s lidovými zvyky a tradicemi

Konkretizované učivo

Rozmanitost přírody
Děje v přírodě
Rostliny a živočichové
Lidé a čas
Orientace v čase
Současnost a minulost v našem životě

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
 rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
 má osvojené základy společenského chování
 při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
 zná rozvržení svých denních činností
 pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících
zvířat
 uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu;
popíše své zdravotní potíže a pocity
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Mezipředmětové
vztahy

Vv – kresba a
malba rostlin a
živočichů

Vyučovací předmět:
Ročník:

Prvouka
List č. 1

2.

Konkretizovaný výstup

Žák











používá pravidla slušného chování v rodině a ve
společnosti (umí požádat, poděkovat, omluvit se,
nabídnout pomoc…)
orientuje se v rodinných vztazích v širším
příbuzenstvu (bratranci a sestřenice, teta, strýc,
babičky a dědečkové)
seznámí se s právy a povinnostmi členů domácnosti,
pomáhá s drobnými domácími pracemi, seznámí se
s právy a povinnostmi členů školního kolektivu
zapojuje se do prací v rámci pomoci třídní učitelce
odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
orientuje se v síti obchodů a služeb v okolí svého
bydliště
je schopen samostatně komunikovat s prodavačem
(obstarat jednoduchý nákup)
napíše adresu svého bydliště
používá pravidla silničního provozu pro chodce,
pozná dopravní značky ze svého okolí

Konkretizované učivo

Lidé kolem nás
Rodina
Chování lidí
Soužití lidí
Právo a spravedlnost
Vlastnictví

Místo, kde žijeme
Obec, místní krajina
Domov
Dopravní výchova
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Mezipředmětové
vztahy

Hv – písně
(rodina, láska,
řemesla, atd.)

Vyučovací předmět:
Ročník:

Prvouka
2.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák
















zná název hlavního města
vyjmenuje symboly své země (státní znak, vlajka,
hymna) a seznámí se s pravidly jejich používání
správně pojmenuje části lidského těla a smyslové
orgány
dodržuje základní hygienické návyky
zná základy správné životosprávy
dokázal by se správně zachovat v případě úrazu (zná
tel. čísla policie, záchranky, hasičů)
rozezná nebezpečí různého charakteru
dodržuje pravidla správné péče o chrup a ústní
hygienu
rozlišuje kalendářní a školní rok, týdny, dny,
hodiny, minuty; zná hodiny jako měřič času
(orientuje se na ručičkových i digitálních hodinách)
seznámí se s významnými památkami okolí svého
bydliště, s vybranými regionálními pověstmi
pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v
ročních obdobích
pozná vybrané ptáky stěhovavé a stálé (pozoruje
ptáky na krmítku)
pozoruje a pozná vybrané druhy rostlin a živočichů
v jednotlivých přírodních společenstvech
pečuje o pokojové rostliny
zná domácí zvířata a rozlišuje zvířata chovaná pro

Konkretizované učivo

Naše vlast
Člověk a jeho zdraví

Lidé a čas
Orientace v čase
Současnost a minulost v našem životě

Rozmanitost přírody
Děje v přírodě
Přírodní společenstva: les, louka, zahrada, rybník, řeka
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Prvouka
2.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák


užitek a pro radost - seznámí se s péčí o domácí
zvířata
dokáže popsat základní části těla savců a ptáků

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 popíše a zvládne cestu do školy
 uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště
a školy
 pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
 poznává různé lidské činnosti
 rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná
rozdíly mezi dřevinami a bylinami
 pojmenuje hlavní části lidského těla
 rozezná nebezpečí, dodržuje zásady bezpečného
chování, neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
 uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu
 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro
jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek

192

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Prvouka
3.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák














pracuje s plánkem obce, mapou ČR (vyhledá region
svého domova)
určuje hlavní a vedlejší světové strany
v krajině se orientuje podle turistického značení
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
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
seznámí se se základními údaji z historie a
současnosti obce, s místními zvyky a tradicemi
uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě
uplatňuje zásady bezpečného chování v obci (chová
se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
dítě)
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního
provozu
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
pozoruje, rozliší a popíše některé vlastnosti látek
(barva, chuť, rozpustnost, hořlavost), provádí
jednoduché pokusy, určuje společné a rozdílné
vlastnosti pozorovaných látek

Konkretizované učivo

Místo, kde žijeme
Obec a okolní krajina
Dopravní výchova

Lidé a čas
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky
Lidé kolem nás
Bezpečné chování

Rozmanitost přírody
Neživá příroda
Vlastnosti látek
Voda, vzduch, nerosty a horniny
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Prvouka
3.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák














rozlišuje přírodniny, suroviny a lidské výtvory
měří základní veličiny (délku, čas, hmotnost, objem,
teplotu) pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
zná základní rozdělení živočichů (savci, ptáci,
obojživelníci, ryby, hmyz) a uvede hlavní
rozlišovací znaky jednotlivých druhů živočichů
popisuje části těla jednotlivých druhů živočichů
pojmenuje části lidského těla, kostru, seznámí se s
vnitřními orgány a jejich funkcí
běžné živočichy pozná a zařadí je do příslušného
přírodního společenstva
popisuje stavbu těla rostlin
seznamuje se s projevy života rostlin
pojmenuje vybrané rostliny a dřeviny, běžně se
vyskytující v okolní přírodě
seznámí se s významnými hospodářskými
plodinami
seznámí se s významem léčivých bylin a některé
pozná
pozná běžně se vyskytující houby, seznámí se s
nebezpečím možnosti záměny jedovatých hub s
jedlými
uvědomuje si působení lidí na životní prostředí

Konkretizované učivo

Vážení a měření

Živá příroda
Živočichové
Člověk
Přírodní společenstva
Rostliny

Houby
Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Prvouka
3.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
 pozná, kolik je hodin, orientuje se v čase
 provede jednoduchý pokus podle návodu
 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
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Mezipředmětové
vztahy

5.4.2. VLASTIVĚDA
5.4.2.1.


Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům

základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich
činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních a národních dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti
z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi.


Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný

vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi a ve které žijí a současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy.
Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější
orientaci a uplatnění ve společnosti

5.4.2.2.

Obsahové vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích předmětů Dějepis, Zeměpisu a Občanská a
rodinná výchova ve vyšších ročnících školy a je členěn do tří základních tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.
Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků; rychlost postupu
přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenosti. Tematické okruhy se společnými prvky vhodně
a funkčně propojuje.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, minulosti a současnosti své obce (regionu, vlasti).
Získávají základní informace o Evropě, učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané vědomosti v praktických situacích.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich souvislost s přírodními podmínkami, poznávají,
jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a v rozmanitých památkách. Žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou
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vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět
(globální problémy).
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů,
vycházejí od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupují se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Získávají odpovědný vztah
ke kulturními bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám. Vytvářejí si základní představu o
způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti.
Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů
(literatura, rozhlas, televize, tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod.)

5.4.2.3.

Časové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje 1 hodinu ve 4. ročníku a v 5. ročníku 2 hodiny týdenní časové dotace.

5.4.2.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, ve třídě s interaktivní tabulí, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické vycházky a
exkurze, návštěva památek, sbírek regionálních muzeí, veřejné knihovny apod.).

5.4.2.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení



Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů.



Vede žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.
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Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.



Vychovává žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti

zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích.


Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své

zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání.

UČITEL:
1. KOMPETENCE PRACOVNÍ
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky.
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi a s jejich možnostmi.
Cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání
Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i
širší veřejností.
2. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu.
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
Učíme žáky chápat různé sociální postavení různých lidí v historii naší země
Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
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nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.
3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Podporujeme různé formy komunikace (s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních muzeí, knihoven, apod.). Klademe důraz na
„kulturní úroveň“ komunikace.
Vedeme žáky k tomu, aby předávali své zkušenosti a poznatky z cestování svým spolužákům.
Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a
„zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.
4. KOMPETENCE K UČENÍ
Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“
Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů.
Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
5. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na modelových příkladech učíme žáky řešit problémy.
Podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací.
Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
6. KOMPETENCE OBČANSKÉ
Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, apod.
Učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití.
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Vedeme žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního bohatství, k myšlence "evropanství".
Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.
Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a
ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
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5.4.2.6.

Učební osnovy Vl

Vyučovací předmět:
Ročník:

Vlastivěda
4.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
MÍSTO KDE ŽIJEME







Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu ČJS-5-1-01
Shromažďuje co nejvíce podstatných informací o obci, ve
které žije nebo chodí do školy
Poznává a seznamuje se s významnými obcemi a městy,
objekty v místní krajině, dopravní sítí, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapě
ČJS-5-1-03
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury ČJS-5-1-04
Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě ČJS-5-1-02

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé její
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam ČJS-5-106

Čj – čtení,
slohový výcvik

Domov:
-

-

Obec (město), místní krajina – minulost a současnost,
význačné budovy, dopravní síť, orientace v místě bydliště,
zemská
Naše nejbližší okolí – oblast, region, okres, kraj
Škola a její okolí – bezpečná cesta do školy, riziková místa
a situace, prostředí školy, činnosti ve škole
Dopravní výchova
Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, vliv krajiny na život
lidí, působení lidí na krajinu…
Práce s mapou, kompasem a buzolou – orientační body,
světové strany

Naše vlast – Česká republika:


Mezipředmětové
vztahy

-

Národ
Základy státního zřízení
Státní symboly, státní správa a samospráva
Prezident, premiér, vláda
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Hv a Vv –
hymna ČR,
výtvarné
ztvárnění
státních
symbolů
M – finanční
gramotnost(zákl
ady), výdaje
domácnosti

Vyučovací předmět:
Ročník:

Vlastivěda
4.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci odpůrných opatření:











Popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení
svou obec do příslušného kraje ČJS-5-1-01p
Orientuje se na mapě ČR, určí světové strany ČJS5-1-02p
Řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě ČJS-5-1- 02p
Má základní znalosti o České republice a její
zeměpisné poloze v Evropě ČJS-5-1- 03p
Uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
regionu, ve kterém bydlí ČJS-5-1-04p
Sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest ČJS-5-105p
Pozná státní symboly ČR ČJS-5-1-06p
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 ČJS-5-2-01
Seznamuje se s pravidly komunikace mezi lidmi,
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu řešení ČJS-5-2-0-02

Konkretizované učivo

-

Regiony ČR – hl. město Praha, kraje
Surovinové zdroje, výroba ….
Chráněná území, životní prostředí
Práce s mapou, poloha ČR v Evropě

LIDÉ KOLEM NÁS
Soužití lidí – mezilidské vztahy
-

Rodina, postavení jedince v rodině, role členů rodiny
Principy demokracie, obchod, firmy, zájmové spolky,
politické strany
Základní lidská práva a práva dítěte
Práva a povinnosti žáků školy
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Vlastivěda
4.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Žák:
 Rozpoznává ve svém okolí jednání a chování, které
se již nemůže tolerovat a které porušuje základní
lidská práva ČJS-5-2-03
 Orientuje se v základních formách vlastnictví,
používá peníze v běžných situacích ČJS-5-2-04

Konkretizované učivo

-

Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné
Finanční gramotnost (příjmy a výdaje, rizika půjčování
peněz, jednoduchý rodinný rozpočet, způsoby placení)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci odpůrných opatření:






Dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině
v obci ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p
Rozpozná nevhodné chování, uvede základní práva
dítěte a práva a povinnosti žáka školy ČJS-5-2-03p
Používá peníze v běžných situacích, odhadne a
zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené
peníze ČJS-5-2-04p
Porovná svá přání a potřeby se svými finančními
možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
ČJS-5-2-04p
Uvede příklady základních příjmů a výdajů ČJS-52-04p
LIDÉ A ČAS



Objasní historické důvody pro zařazení státních
svátků a významných dnů ČJS-5-3-05

-

Státní svátky a významné dny
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Vlastivěda
5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:



Vyhledává údaje o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí ČJS-5-1-03
Zprostředkuje ostatním vlastní zkušenosti a
zážitky z cest, případně porovná způsob života a
přírodu u nás a v jiných zemích ČJS–5-1-05

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci odpůrných opatření:


MÍSTO KDE ŽIJEME
Evropa a svět:
-

Kontinenty, evropské státy, EU, cestování
Práce s mapou
Seznamování se způsobem života v jiných zemích

Sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest ČJS-5-105p

Rozpoznává změny a problémy ve společenském a
přírodním prostředí, navrhne možnosti zlepšení
ČJS-5-2-05

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci odpůrných opatření:


Uvede základní lidská práva, rozpozná nevhodné
chování a jednání ČJS-5-2-03p

Čj – čtení,
vyprávění
Hv a Vv –
malba a kresba,
návštěva galerie,
muzea, výstavy,
poslech hudby
M – měření času

LIDÉ KOLEM NÁS


Mezipředmětové
vztahy

Kultura
-

Podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová
kultura a subkultura

Základní globální problémy
-

Významné sociální problémy, problémy konzumní
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy
životního prostředí
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Vlastivěda
5.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák:
 Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
ČJS-5-3-01

Konkretizované učivo

LIDÉ A ČAS
Orientace v čase a časový řád – měření dějinného času, dějiny
jako časový sled událostí, letopočet, generace



Využívá informační zdroje (archiv, knihovna,
muzeum) ČJS-5-3-02



Na časové se názorně ukazuje a vysvětluje pojmy
letopočet, století, tisíciletí, etapy lidského života,
Regionální památky – péče o památky, významné památky
ukazuje, co se stalo dříve, co později, rozeznává
současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích frýdlantského regionu kulturní, historické i přírodní)
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
Liberec jako centrum kraje
regionálních specifik ČJS-5-3-03



Rozeznává a jmenuje významné regionální
historické stavby a památky – s jejich pomocí
hodnotí a srovnává práci našich předků ČJS-5-3 04



Seznamuje se s významnými událostmi a
osobnostmi našich dějin, objasní důvody pro
zařazení státních svátků a významných dnů ČJS-53- 05

Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu
života, předměty denní potřeby v běhu času, průběh lidského
života, státní svátky a významné dny
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Vlastivěda
5.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci odpůrných opatření:


Rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem
v dávných dobách ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p
 Uvede významné události, které se vztahují
k regionu a kraji ČJS-5-03p, ČJS-5-3-04p
Vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní
památky v okolí svého bydliště ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p
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Mezipředmětové
vztahy

5.4.3. PŘÍRODOVĚDA
5.4.3.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných
oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka
a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany
životního prostředí.

5.4.3.2.

Obsahové vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje organicky na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku a vytváří základ pro vyučovací
předmět Přírodopis ve vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro
vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do dvou základních tematických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a
jeho zdraví.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost
a proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny
hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání
okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy,
sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické
a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska
denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci
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a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci
by si měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí.
Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

5.4.3.3.

Časové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován 2 hodiny ve 4. ročníku a v 5. ročníku 1 hodinu týdenní časové dotace.

5.4.3.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo v terénu (tematické vycházky, exkurze apod.). Potřebné
vědomosti a dovednosti žáci získávají především pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a
řešením modelových situací.

5.4.3.5.

Předmětové strategie

UČITEL:
•

Vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.

•

Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

•

Vede žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci

•

Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

•

Vychovává žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti

zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích
•

Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a vytvářet u nich pracovní návyky, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a

technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání.
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UČITEL:
1. KOMPETENCE PRACOVNÍ
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky.
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi.
Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své
profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.
2. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Učíme žáky pracovat v týmu, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu.
Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.
Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.
3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních muzeí, knihoven, aj.
Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
Učíme žáky prezentovat své názory a zkušenosti
Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme
na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a
učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.
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4. KOMPETENCE K UČENÍ
Vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli uspět.
Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých
situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých.
Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě člověka prakticky ověřit)
Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
5. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učíme žáky řešit problémové situace.
Podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací.
Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
6. KOMPETENCE OBČANSKÉ
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů rodiny apod.
Učíme žáky základům tolerance a vzájemného soužití.
Vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti nežádoucím vlivům z různých sfér společnosti, které
nabádají k nesprávnému netolerovatelnému, způsobu života.
Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům a k jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak,
jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
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5.4.3.6.

Učební osnovy Př

Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodověda
4.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák














seznámí se se základními podmínkami života
zkoumá základní přírodní společenstva se
zaměřením na region Jizerských hor a podhůří
pozoruje živočichy a rostliny v souvislosti se
střídáním ročních období, zformuluje a zapíše
výsledky pozorování
prakticky třídí přírodniny do známých skupin
vybrané živočichy přírody ČR zařazuje do
biologického systému - savci, plazi, ptáci, ryby,
obojživelníci
seznamuje se stavbou těla vybraných živočichů,
rostlin a hub, poznává různé způsoby jejich
rozmnožování
k třídění přírodnin využívá jednoduché klíče a atlasy
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy v přírodě
na základě jednoduchých pokusů zkoumá vlastnosti
věcí a látek
chápe význam vody, vzduchu, půdy pro živé
organismy
rozezná zdravé a znečištěné životní prostředí
kriticky se zamýšlí nad zdroji znečištění vody,
vzduchu, půdy
seznamuje se s pojmem recyklace a třídění

Konkretizované učivo

Rozmanitost přírody
Životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi

Mezipředmětové
vztahy

Vv, Hv – kresba,
písně
Čj – vyprávění,
doplňování,
popisování, atd.

Třídění přírodnin
Živočichové

Rostliny, houby

Rovnováha v přírodě

Člověk a přírodní zdroje
Ekologická výchova
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodověda
4.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák
odpadů, zapojuje se do třídění odpadů
 zná pravidla chování v přírodě a při pobytu v přírodě
se jimi řídí
 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, v rodině, v obci
 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob
 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události
 seznámí se s nebezpečím návykových látek a v
modelových
situacích
předvede
osvojené
jednoduché způsoby jejich odmítání
 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc

Chování v přírodě (pojmy CHKO, NP)
Lidé kolem nás
Rodina, škola

Osobní bezpečí
Návykové látky a zdraví
Situace hromadného ohrožení
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodověda
4.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:









na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a
neživé přírody
zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším
okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí
zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o
drobná domácí zvířata
chová se podle zásad ochrany přírody a životního
prostředí
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé
činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho
poškozují
uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky
související s preventivní ochranou zdraví a zdravého
životního stylu
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události
zná základní pravidla silničního provozu pro cyklisty,
zvládne jednoduchou dopravní situaci na hřišti
provádí jednoduché pokusy se známými látkami

213

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Přírodověda

Ročník:

5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák












Konkretizované učivo

Rozmanitost přírody
seznámí se s rozmanitostí životních podmínek v Životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi
různých podnebných pásech, seznamuje se s
živočichy a rostlinami v různých místech světa
pozoruje živočichy a rostliny, zformuluje a zapíše
výsledky pozorování
prakticky třídí přírodniny do známých skupin (viry Třídění přírodnin
a bakterie, houby, rostliny, živočichové)
k třídění přírodnin využívá jednoduché klíče a atlasy
vybrané živočichy zařazuje do biologického
systému - savci, plazi, ptáci, ryby, obojživelníci Živočichové
obratlovci a bezobratlí
popíše stavbu těla rostlin a hub, vysvětlí různé
Rostliny, houby
způsoby jejich rozmnožování
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
organizmy (potravní řetězce, potravní pyramidy)
Rovnováha v přírodě
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy v přírodě
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z
nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
seznámí se s pojmy vesmír, sluneční soustava,
planeta, hvězda, umělá a přirozená družice, zemská Vesmír a Země
přitažlivost, gravitační a magnetická síla
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Přírodověda

Ročník:

5.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák











na základě praktických zkušeností vysvětlí střídání
dne a noci a ročních období v našem podnebném
pásmu
rozezná zdravé a znečištěné životní prostředí
seznámí se s pojmy obnovitelné a neobnovitelné
přírodní zdroje
kriticky se zamýšlí nad zdroji znečištění vody,
vzduchu, půdy
zná pojem recyklace a třídění odpadů, zapojuje se
do třídění odpadů
poukáže v nejbližším společenském a přírodním
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního prostředí města (obce)
zná pravidla chování v přírodě, uvědomuje si
prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody
a krajiny - uvede příklady
využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav
a podpoře vlastního zdravého způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje
se ve vývoji dítěte před a po narození
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního
chování (s ohledem na daný věk)

Konkretizované učivo

Člověk a přírodní zdroje
Člověk a prostředí

Chování v přírodě (pojmy CHKO, NP)
Člověk a jeho zdraví
Lidský organismus
Význam potravy, vody a vzduchu
Naše tělo a zdraví
Lidský život

215

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Přírodověda

Ročník:

5.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Žák


Konkretizované učivo

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní Lidé kolem nás
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro Rodina, škola
soužití ve škole, v rodině, v obci

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
regionu, ve kterém bydlí
 sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
 pozná státní symboly České republiky
 porovná svá přání a potřeby se svými finančními
možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
 sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede
příklady základních příjmů a výdajů
 vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a
přírodní památky v okolí svého bydliště
 reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
 provádí jednoduché pokusy se známými látkami
 ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí
lékařskou pomoc
 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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Mezipředmětové
vztahy

5.5.

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.5.1. DĚJEPIS
5.5.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho posláním je kultivace historického vědomí jedince a
uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů,
které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen na hlubší poznání dějin vlastního
národa v kontextu se světovým a evropským vývoje. V tomto kontextu se jedná především o dějiny 19. a 20 století, kde leží kořeny většiny
současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace (příprava žáků na život v integrované
Evropě, v Evropské unii).
5.5.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. – 9. ročníku. Navazuje na základy, které žáci získali ve Vlastivědě ve 4.
– 5. ročníku. K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, výlety a zájezdy, exkurze a praktická cvičení ve škole i v
terénu. Výuka Dějepisu by měla výrazně podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu.
5.5.1.3.

Časové vymezení předmětu

Dějepis se vyučuje po 1 vyučovací hodině v 6. – 7.ročníku a po 2 vyučovacích hodinách v 8. – 9.ročníku.

5.5.1.4.

Organizační vymezení předmětu

K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, výlety a zájezdy, exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu. Výuka
dějepisu by měla výrazně podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu.
Výuka dějepisu směřuje k:
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rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství


vytvoření představy historické času



seznámení se s významnými událostmi a osobnostmi minulosti



získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti



poznání a pochopení hospodářských, sociálních, politických i kulturních změn v národních i světových dějinách



vytvoření občanského a právního vědomí v souvislosti s lidskými právy



získání vlastního objektivně kritického postoje k historickému vývoji



vytvoření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům



k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství



pochopení potřeby života v míru



přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti)



přípravě žáka na život v současném světě
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5.5.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


vede žáky k zodpovědnosti , umožňuje žákům osvojit si strategie učení a motivuje je pro celoživotní učení



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



vede žáky k otevřené,všestranné komunikaci



rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu



vychovává žáky jako svobodné občany,plnící si své povinnosti,uplatňující svá práva a práva druhých



vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učí žáky používat při práci vhodné materiály

UČITEL:
1. Kompetence pracovní
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci
V rámci možností a podmínek školy učí žáky využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku
2. Kompetence sociální a personální
Vede žáky k osvojování dovedností.
Učí žáky pracovat v týmech.
Podporuje vzájemnou pomoc žáků.
3. Kompetence komunikativní
Učí žáky stručně, přehledně sdělovat postupy a klade důraz na mluvený a písemný projev.
Ve výuce podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
Podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím.
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4. Kompetence k učení
Podporuje rozvíjení zájmu žáků o poznávání historie své vlasti, Evropy a světa
Učí žáky vyhledávat, zpracovávat potřebné informace v literatuře a na internetu
5. Kompetence k řešení problémů
Podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení
Podporuje týmovou spolupráci
6. Kompetence občanské
Vede žáky k poznání možností využití znalostí
Podporuje vzájemnou pomoc žáků
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5.5.1.6.

Učební osnovy Dějepis

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
6.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Člověk v dějinách




Uvede příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků D-9-1-01
Pojmenuje instituce, kde se prameny uchovávají D-91-02
Orientuje se na časové ose a historické mapě,
pojmenuje v chronologickém sledu jednotlivá historická
období D-9-1-03

Význam zkoumání dějin
Historické prameny
Historický čas a prostor

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti
D-9-1-01p






Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců –
srovná vývojové typy člověka D-9-2-01
Vysvětlí nezbytnost přechodu neolitické společnosti od
lovu k chovu a od sběru k pěstování
Zapamatuje si typy obydlí, ve kterých žili pravěcí lidé
Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování
kovů D-9-2-02

Mezipředmětové
vztahy

Čj – čtení a liter.
Výchova (např.
eduard Štorch:
Lovci mamutů)
Řecké báje a
pověsti – čtení,
vyprávění
Z – práce
s mapou

Počátky lidské společnosti
Vývojové typy pravěkého člověka
Rozdělení pravěku na jednotlivá období
Počátky zemědělství a řemesel
Doba kovů
Naše země v období pravěku

Uvede příklady archeologických kultur na našem území
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Vv – kresba a
malba,
prohlížení
poblikací a
fotografií
památek
Tv – odkaz
olympijských
her

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
6.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a
současných lidí D-9-2-01p
 Podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich
lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní
předměty D-9-2-01p








Zapamatuje si oblasti vzniku nejstarších států, ukáže je
na mapě
Rozpozná a vysvětlí souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních států D-9-3-01
Pojmenuje nejznámější památky starověkých států,
uvede, co daly tyto civilizace světu D-9-3-02
Uvede přírodní podmínky pro vznik řeckých států
Stručně převypráví vybraný řecký epos, báji
Uvede příklady přínosu řecké civilizace pro evropskou
kulturu a vzdělanost, vyjmenuje významné osobnosti
antické kultury D-9-3-03
Popíše sociální rozvrstvení v Athénách a Spartě, vyjádří
vlastními slovy podstatu aténské demokracie, rozliší
spartskou a athénskou výchovu D-9-3-04

Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz (Mezopotámie,
Indie, Čína, Egypt)
Písmo
Každodenní život
Kulturní a stavební památky
Přínos pro další vývoj lidstva
Starověké Řecko
Řecké báje a pověsti
Nejstarší civilizace na území Řecka
Městské státy – Athény, Sparta
Řecká vzdělanost, věda a umění
Olympijské hry
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
6.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:








Objasní vzestup a pád Alexandra Makedonského
(Velikého)
Popíše život a sociální rozvrstvení v Římě
Jednoduše vysvětlí jednotlivé formy státní moci
Vysvětlí, jak se z Říma stalo impérium
Vyjmenuje významné osobnosti římské kultury a vědy
Vysvětlí vznik a úlohu křesťanství
Uvede příklady přínosu římské kultury pro evropskou
civilizaci

Makedonie a říše Alexandra Velikého
Starověký Řím
Počátky římských dějin
Běžný život Římanů (práce, domácnost, rodina, obchod, životní styl)
Království, republika, císařství
Slavní vládci, vojevůdci
Osobnosti v oblasti vědy a umění – římská kultura a vzdělanost
Počátky křesťanství
Rozpad římské říše
Kulturní dědictví římské říše

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami
a vývojem starověkých států D-9-3-01p
 Popíše život v době nejstarších civilizací D-9-3-03p,
D-9-3-04p
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Z – práce
s mapou

Žák:















Mezipředmětové
vztahy

Popíše změny v Evropě, ke kterým došlo po stěhování
národů a rozpadu západořímské říše D-9-4-01
Porovná hlavní rysy franské, byzantsko-slovanské a
arabské kultury D-9-4-02
Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
člověka D-9-4-04
Zapamatuje si významné raně středověké říše
Poznává způsob života Slovanů
Zhodnotí úlohu Sámovy říše při obraně našeho území
Objasní vznik Velkomoravské říše, zhodnotí její
politický a kulturní význam i vztahy s franskou a
byzantskou říší D-9-4-03
Popíše běžný způsob života a povinnosti jednotlivých
skupin obyvatel v raném středověku D-9-4-05
Uvede typické znaky a nejznámější památky románské
kultury u nás D-9-4-05
Vyjmenuje české krále počínaje Přemyslem Otakarem
I.
Vysvětlí zánik rodu Přemyslovců „po meči“
Vyjmenuje všechny lucemburské krále na českém trůně
Uvědomuje si zásluhy Karla IV. O rozvoj země a
zvyšování prestiže českého státu v Evropě
Popíše typické znaky gotického slohu, vyjmenuje
nejvýznamnější gotické stavby u nás

Křesťanství a středověká Evropa
Stěhování národů
První středověké státy, Byzantská, arabská a franská říše
Šíření křesťanství v Evropě, islám a islámská říše ovlivňující Evropu
Formování prvních státních celků v Evropě
Příchod Slovanů, Sámova říše
Velkomoravská říše
České knížectví za prvních Přemyslovců
České knížectví v 11. a 12. století
Způsob života v raném středověku, románská kultura
Vznik Svaté říše římské, křížové výpravy do Palestiny
České království za posledních Přemyslovců
Lucemburkové na českém trůně
Život ve vrcholném středověku, gotická kultura

Ov – stát, státní
zřízení
Vv – románská
architektura,
(např. kresba
rotundy),
gotika –
prohlížení
publikací
s fotografiemi
památek
Hv – gotická
hudba, tanec
Čj – četba (např.
ukázky z díla
Jana Husa)
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Uvede první státní útvary na našem území D-9-4-03p
 Uvede základní informace z období počátků českého
státu D-9-4-03p
 Popíše úlohu a postavení církve ve středověké
společnosti D-9-4-04p
 Rozeznává období rozkvětu českého státu v době
přemyslovské a lucemburské D-9-4-05p
 Uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a
lucemburského státu D-9-4-05p







Porozumí příčinám vzniku opozičních myšlenek uvnitř
katolické církve na konci 14. století
Vysvětlí Husovy myšlenky, popíše události spojené
s jeho osobností D-9-4-04
Popíše průběh husitské revoluce a vyjmenuje její
osobnosti
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a
kulturní život D-9-5-02
Zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad
Uvede nejznámější stavby pozdní, tzv. vladislavské,
gotiky

Objevy a dobývání. Počátky nové doby
Husitství, myšlenky M. Jana Husa
Čechy po husitské revoluci
Český král Jiří z Poděbrad
Český stát za vlády Jagellonců
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
7.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci odpůrných opatření:
 Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky
husitského hnutí D-9-4-04p
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
8.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Z – práce
s mapou světa

Žák:













Mezipředmětové
vztahy

Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu života
Pojmenuje změny, které nastaly v důsledku šíření
renesance a humanismu ve společnosti D-9-5-01
Rozliší základní znaky renesanční architektury a
kultury
Jmenuje nejslavnější renesanční umělce
Popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky D-9-5-03
Zapamatuje si evropské státy a osobnosti, které
realizovaly zámořské objevy a dobývání objevených
území
Ukáže objevená a dobývaná území na mapě
Uvědomí si změnu postavení českého státu v Evropě
před nástupem Habsburků na český trůn a po něm D-95-04
Popíše vývoj vztahu habsburského panovníka a českých
stavů
Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a
posoudí její důsledky D-9-5-05
Na příkladech objasní důsledky války pro obyvatelstvo
českých zemí
Objasní souvislost mezi posilováním pozice buržoazie a
růstem moci parlamentu v 16. a 17. století

Objevy a dobývání. Počátky nové doby
Humanismus, renesance, náboženská reformace
Objevné plavby
Český stát a velmoci v 15. - 18. století
Habsburkové na českém trůně, vznik habsburské monarchie
Stavovské povstání
Třicetiletá válka v Evropě
Anglická revoluce

Čj a literární
výchova – díla
humanistů
(četba, poslech),
národní
obrození (díla
známých
českých
obrozenců –
četba, poslech)
Vv a Hv –
renesance
v umění
Ov –
absolutismus
jako styl
vládnutí státu,
revoluce,
republika
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
8.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:



Popíše projevy absolutismu v západní a východní
Evropě a českých zemích, rozliší pojmy absolutismus,
konstituční monarchie a parlamentarismus D-9-5-06
Uvede základní znaky baroka, zapamatuje si
nejvýznamnější díla barokních umělců, zvláště těch
v českých zemích D-9-5-07

Absolutismus v Evropě
Baroko

F a Ch vynálezy a
objevy, jejich
využití ve vědě
a technice

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Popíše důsledky objevných cest a poznávání nových
civilizací pro Evropu D-9-5-03p
 Uvee zásadní historické události v naší zemi v daném
období D-9-5-04p a D-9-5-05p
 Pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin
v novověku D-9-5-04p a D-9-5-05p




Porozumí myšlenkám osvícenského absolutismu
Posoudí vliv osvícenských myšlenek na společenské
změny D-9-6-01
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce
a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím
starých společenských struktur na straně druhé D-9-602

Vv a Hv –
baroko a umění

Modernizace společnosti
Osvícenský absolutismus, české země za vlády Marie Terezie a
Josefa II.
Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na
Evropu a svět
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
8.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:













Popíše průběh francouzské revoluce
Popíše výsadní pozici Anglie jako hospodářské velmoci
na přelomu 18. a 19. století
Vyjmenuje nově vzniklá průmyslová odvětví
Uvede souvislost mezi rozvojem průmyslu a vznikem
nových sociálních vrstev a mezi formou vlády a
rychlostí modernizace společnosti

Průmyslová revoluce
Vznik USA
Rok 1848 v Evropě a v českých zemích
Vývoj habsburské monarchie v 2. polovině 19. století
České národní obrození
Sjednocení Itálie a Německa
Občanská válka v USA

Porovná cíle konkrétních evropských národních
hnutí
Vysvětlí vliv středních vrstev n průběh revolucí 1848
v konkrétních státech a popíše důsledky revolučního
procesu pro vybrané evropské národy D-9-6-04
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
evropských národů D-9-6-03
Zapamatuje si významné představitele českého
národního hnutí
Na vybraných příkladech demonstruje základní
politické proudy D-9-6-05
Vysvětlí důsledky sjednocení Itálie a Německa
Popíše politický vývoj v USA ve druhé polovině 19.
století
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
8.

List č. 4

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:


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 D-9-6-06

Kolonialismus, konflikty mezi velmocemi

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Uvede základní historické události v naší zemi v 19.
století D-9-6-03p
 Vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19.
století D-9-6-03p
 Rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti
jednotlivých historických etap D-9-6-04p
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Z – práce
s mapou

Žák:














Mezipředmětové
vztahy

Rozdělí mocnosti do válečných bloků
Popíše příčiny, fáze a důsledky 1. sv. války
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světové
válce D-9-7-01
Porovná politické rozdělení konkrétních částí světa před
válkou a po ní, popíše průběh událostí vedoucí
k rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku nástupnických
států
Uvede podíl T. G. Masaryka na vzniku samostatného
Československa
Rozpozná klady a nedostatky demokratického systému
– popíše politický systém v Československu D-9-7-02
Porovná práva národnostních menšin v ČSR
Označí významné průmyslové oblasti První republiky
Porozumí vývoji politických vazeb Československa
s Evropskými státy (Anglie, Francie)
Porozumí vývoji československo-německých vztahů
(Sudety)
Jmenuje významné osobnosti z oblasti kultury
v meziválečném období
Porozumí souvislosti mezi politickým uspořádáním
světa po 1. světové válce a nastolením totalitních
režimů v konkrétních státech a objasní postoj totalitních
systémů k lidským právům D-9-7-03

Moderní doba
První světová válka – její příčiny, průběh a sociální, politické a
kulturní důsledky
Vznik Československa
Osobnost T. G. Masaryka
Život v době tzv. první republiky
Hospodářsko-politický vývoj
Sociální a národnostní problémy
Kultura v meziválečném období
Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech 20.
století (SSSR, totalitní systémy – komunismus, počátky fašismu,
nacismus)
Světová hospodářská krize
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Čj – slohový
výcvik – např.
popis událostí
(proces vzniku
republiky),
popis osoby
(popis
Masaryka)
Četba – ukázky
z děl
prvorepublikový
ch spisovatelů
(např. Karel
Čapek)

Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:





Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv D-9-7-04
Popíše příčiny, fáze a důsledky 2. světové války
Orientuje se ve významných událostech, které se udály
během 2. sv. války
Zhodnotí postavení Československa v evropských
souvislostech, zejména pak vztah Čechů ke Třetí říši
v období 2. světové války D-9-7-05

Mnichovská dohoda a její důsledky
Osobnost E. Beneše, 2. republika
Druhá světová válka (holokaust, situace v našich zemích, domácí a
zahraniční odboj, průběh války ve světě, konec války – vítězné
mocnosti, politické, mocenské a ekonomické důsledky války)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky
1. světové války D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p
 Uvede základní informace o vzniku samostatné
Československé republiky D-9-7-01p, D-9-7-05p






Charakterizuje příčiny a důsledky začlenění
Československa do sovětského bloku
Popíše komunistický převrat v únoru 1948
Jmenuje osobnosti čs. kultury a sportu
Popíše život obyčejných občanů Československa
v letech 1950 – 1989

Rozdělený a integrující se svět
Poválečné Československo 1945-1948
Nastolení komunistické moci v Československu
Život v socialistickém Československu
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Hv a VV –
činnost
významných
umělců (V + W,
Jaroslav
Ježek,..),
poslech
hudebních
ukázek,
prohlížení
reprodukcí
výtvarných děl
Ov – rasismus,
národnostní
menšiny,
diktatury –
fašismus a
komunismus
Demokracie

Vyučovací předmět:

Dějepis

Ročník:

9.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:














Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa,
uvede příklady střetávání obou bloků, rozumí pojmu
„studená válka“ D-9-8-01
Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské
spolupráce D-9-8-02
Posoudí postavení rozvojových zemí D-9-8-03
Vysvětlí příčiny krizových projevů v zemích
východního bloku
Porozumí procesu dekolonizace
Popíše důležité mezníky procesu evropské integrace
Popíše události roku 1989 v Československu
Jmenuje významné osobnosti Sametové revoluce
Pamatuje si datum vzniku České republiky
Prokáže základní orientaci v problémech současného
světa D-9-8-04
Zhodnotí vliv globalizace na život ve vybraných
oblastech světa
Objasní příčiny vzniku a cíle světového terorismu
Jmenuje významné osobnosti světové kultury a sportu

Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků, politické,
hospodářské, sociální a ideologické soupeření – charakteristika
západních zemí (NATO, OSN, OECD a další) a SSSR (RVHP,
Varšavská smlouva)

Mezipředmětové
vztahy

PrPC – rozvoj
techniky,
internet a jeho
možnosti

Vznik České republiky

Tv – sport a
zábava
v moderní době
(globální sporty,
sledovanost a
vliv na život
jedince, nárůst
obezity ve světě
– výchova ke
zdraví)

Problémy současného světa, rozvoj vědy a techniky na přelomu
tisíciletí (rozšíření internetu), sport a zábava jako fenomén moderní
doby

Hv – moderní
hudba (poslech
ukázek)

Vnitřní situace v zemích východního bloku (události v Maďarsku,
Polsku, Pražské jaro a okupace Československa 1968, normalizace)
Rozpad koloniálního systému ve světě
Obnova demokracie ve východní Evropě, Sametová revoluce
v Československu v roce 1989, osobnost Václava Havla
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
9.

List č. 4

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a
hospodářský vývoj v poválečné Evropě D-9-8-01p, D-98-02p
 Chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství
demokracie v naší vlasti D-9-8-04p
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Mezipředmětové
vztahy

5.5.2. OBČANSKÁ VÝCHOVA
5.5.2.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je připravit žáky na občanský život v demokratické společnosti. Zprostředkovává žákům základní vědomosti
o fungování státu a společnosti, o právech a povinnostech občanů, pomáhá jim vytvářet dobré mezilidské vztahy, snaží se žáky vychovávat tak,
aby se po ukončení školní docházky co nejlépe zapojili do života ve společnosti. Důležitou součástí vzdělávání v této oblasti je rovněž prevence
negativních jevů ve společnosti, jako je šikana, kriminalita, drogová závislost, projevy rasismu a jiných extremistických postojů. Připravuje žáky
řešit některé problémy související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Otevírá cestu k sebepoznání a poznávání druhých lidí. Seznamuje
žáky s činností důležitých institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky uplatňovat mravní principy
a pravidla společenského soužití a přebírat zodpovědnost za vlastní názory a jednání. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků i občanské
odpovědnosti a motivuje k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

5.5.2.2.

Obsahové vymezení předmětu

Obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova je rozdělen do pěti specifických složek: Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Člověk, stát
a hospodářství, Člověk, stát a právo, Mezinárodní vztahy, globální svět.

5.5.2.3.

Časové vymezení předmětu

V učebním plánu školního vzdělávacího programu je Občanská výchova zařazena na druhý stupeň s celkovou hodinovou dotací 5 hodin, po
jedné hodině v 6., 7.a 9. ročníku, v 8. ročníku po 2 hodinách týdně.
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5.5.2.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá v učebnách, v počítačové učebně. Učitel volí hromadnou nebo skupinovou formu práce, také práci ve skupinách. Běžnou součástí
výuky jsou exkurze. Informace jsou zprostředkovávány také pomocí práce s knihami, sledováním filmů a vyhledáváním pomocí internetových
zdrojů. V tématech týkajících se aktuálních problémů dnešní společnosti vede učitel žáky k aktivní práci s denním tiskem či jinými médii. Žáci
vyhledávají zprávy k danému tématu a pokoušejí se o hodnocení obsahu.

5.5.2.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k vytváření dobrých mezilidských vztahů především svým příkladem a napomáhá žákům při řešení jejich problémů, naslouchá jim.



Vytváří ve třídě klidnou atmosféru, přátelské prostředí, vede žáky k dodržování pravidel slušného chování a vystupování, vede žáky

k sebehodnocení.


Seznamuje žáky s právy a povinnostmi každého občana, občana demokratické společnosti.



Seznamuje žáky se základními vědomostmi o fungování státu a společnosti, sleduje aktuální změny a žáky s nimi seznamuje.



Vede žáky k zájmu o veřejné dění ve městě Frýdlant a v místě jejich bydliště.



Vede žáky k povědomí o veřejné správě a o fungování Městského úřadu ve Frýdlantu a jednotlivých odborů.



Seznamuje žáky s funkcí rodiny a jejím nezastupitelném místě ve společnosti, vede žáky k odpovědnosti a k plánovanému rodičovství.



Napomáhá žákům umět si vážit sám sebe a být za sebe a druhé odpovědný, umět si vážit práce druhých.



Sleduje směr zájmů jednotlivých žáků a napomáhá při rozhodování o volbě povolání, využívá místních příležitostí k uskutečnění exkurzí, ale i

vzdálenějších od místa bydliště (možnosti profesního uplatnění v místě bydliště a v místech vzdálenějších).

236

UČITEL:


Kompetence pracovní :
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci chválí.
Vysvětluje žákům význam a důležitost profesní zdatnosti a způsobilosti.
Podněcuje žáky k využívání již získaných vědomostí a dovedností pro budoucí praktický život a budoucí profesní přípravu.



Kompetence sociální a personální :
Prostřednictvím her a modelových situací vede žáky k poznání sebe sama i svých vrstevníků.
Pracuje s osobními zkušenostmi žáků.
Vytváří různé strukturované týmy, tím rozvíjí u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role.
Formou besed a exkurzí seznamuje žáka s riziky patologických forem chování a s jejich důsledky.
Vede žáky při společných činnostech k pomoci handicapovaným spolužákům.



Kompetence komunikativní :
Vede žáky ke komunikaci s ostatními lidmi prostřednictvím různých her a cvičení.
Modelovými situacemi nacvičuje komunikaci s úřady, institucemi a jinými zařízeními.
Kontrolními otázkami ověřuje, zda žák látce porozuměl, případné nejasnosti znovu vysvětlí nebo poradí, kde potřebné informace vyhledat.
Formou skupinové práce vede žáky k respektování odlišných postojů a názorů.



Kompetence k učení
Zařazuje do výuky práci s knihami, obrázkovými publikace, encyklopedie, slovníky.
V rámci výuky seznamuje žáky s různými způsoby učení a pomáhá mu nalézt ten optimální.
Seznamuje žáky s poznatky, které jsou velmi důležité pro jeho budoucí občanský život.
Učí ho, jak tyto poznatky a informace získávat a vyhodnocovat.
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Učí žáka rozborem problémových situací, modelovými situacemi orientaci a reakci na události každodenního života.


Kompetence k řešení problémů
Nabízí řadu modelových situací, které ho učí jak reagovat v situacích, se kterými se může v životě setkat.
Důsledně dbá na dokončení zadaných úkolů, kladně motivuje žáka k práci.
V případě nezdaru pomáhá žákovi najít řešení úkolu.
Vede žáky přiměřeně k jejich možnostem řešit samostatně běžné životní situace.



Kompetence občanské
Vysvětluje žákům vybranou legislativu platnou v ČR.
Seznamuje žáky se základními lidskými právy a povinnostmi.
Modelovými situacemi a prvky dramatizace upevňuje zásady společenského chování.
Představuje žákům činnost některých úřadů a institucí popisem nebo exkurzí.
Učí žáky vyplňovat běžně používané tiskopisy.
Poukazuje na jedinečnost každého člověka a vede žáky k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy mezi žáky netoleruje.
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5.5.2.6.

Učební osnovy Ov

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
6.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:











Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby
jejich používání (VO-9-1-01)
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
(VO-9-1-02)
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje (VO-9-1-03)
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá
akce, které ho zajímají (VO-9-1-04)
Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v
různých životních situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
(VO-9-1-07)
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při
řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v
rodině, ve škole, v obci (VO-9-1-10)
Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech
porovná jejich znaky (VO-9-4-01)
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů (VO-9-4-03)
Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
(VO-9-2-01)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Život v rodině - rodina, její podoby a zvyklosti, neshody, byt,
bydliště, důležitá místa (pošta, nádraží, městský úřad...)
Památná místa a významné osobnosti bydliště
Státní svátky
Místo, kde žiji - domov, naše obec, kraj, stát, právní základy státu,
moc ve státě, státní symboly, evropská integrace, mezinárodní
spolupráce, život na Zemi
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Národ, stát a vlast
Státní symboly
Ústava
EU
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Podobnost a odlišnost lidí
Osobní rozvoj, vzdělání
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Hospodaření rodiny
Vzdělání
Volný čas
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Z – práce
s mapou ČR,
plánek města,
prohlížení
fotografií
památek
Vv – malba a
kresba okolí
školy, města
Hv – státní
hymna, hymna
EU
Čj – čtení textů
k tématu a jejich
porozumění

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
6.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:





Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních i společných cílů, objasní význam
vůle při dosahování cílů a překonávání překážek (VO-92-02)
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně
duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede
příklady (VO-9-3-01)
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při
hospodaření s penězi (VO-9-3-02)

Další učivo:
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - ochrana člověka za
mimořádných situací, první pomoc, dopravní výchova, solidarita,
obrana státu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Přistupuje kriticky k projevům vandalismu (VO-9-103p)
 V modelové situaci uplatní dovednosti potřebné
k ochraně osob za mimořádných událostí (VO-9-1-6p)
 Respektuje mravní principy a pravidla společenského
soužití (VO-9-1-07p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
6.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:











Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
v různých životních situacích a rozlišuje projevy
nepřiměřeného chování a porušování společenských
norem (VO-9-1-07p)
Chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním
uplatněním (VO-9-2-01p)
Formuluje své nejbližší plány (VO-9-2-04p)
Stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky
rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných
příslušníků (VO-9-3-02p)
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při
hospodaření s penězi (VO-9-3-02p)
Uvede základní prvky fungování demokratické
společnosti (VO-9-4-02p)
Chápe státoprávní uspořádání ČR, zákonodárných
orgánů a institucí státní správy (VO-9-4-02p)
Uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich
užívání (VO-9-4-02p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:











Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v
situacích ohrožení a obrany státu (VO-9-1-06)
Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti, odlišné názory, zájmy a způsoby
chování a myšlení lidí (VO-9-1-08)
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při
řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v
rodině, ve škole, v obci (VO-9-1-10)
Rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a jednání (VO-9-2-03)
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru (VO9-2-04)
Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení (VO-9-3-03)
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
nabízejí (VO-9-3-04)
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s
volnými prostředky a způsoby krytí deficit (VO-9-3-05)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Manželství, vztahy v rodině
Rozpad rodiny
Odpovědnost za výchovu dětí
Péče o děti bez rodiny
Vztah k lidem s postižením
Základy společenského chování
Umění jednat s lidmi

M – finanční
gramotnost,
hospodaření
rodiny (hodnota
peněz,
sestavování
jednoduchého
rozpočtu, …)
Čj – slohový
výcvik vyprávění

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Hospodaření, vlastnictví
Peníze, peněžní služby – banky, úvěry
Zaměstnání
Kvalifikace
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:










Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu (VO-9-3-06)
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stat směřuje své výdaje (VO-9-3-07)
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb
(VO-9-3-08)
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní
moci ČR I jejich orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů
a státu (VO-9-4-02)
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů (VO-9-4-04)
Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich
důsledky (VO-9-4-07)
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a
uvědomuje si rizika jejich porušování (VO-9-4-08)
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany
občanů (VO-9-4-09)

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Základní prvky fungování demokratické společnosti
Volby, vláda, ministři, prezident
Politické strany a spolky

Další učivo:
Dopravní výchova
Ochrana člověka za mimořádných situací

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:


Rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je
ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým
spoluobčanům (VO-9-1-08p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
7.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:





Ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí,
k čemu slouží bankovní účet (VO-9-3-03p)
Uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
(VO-9-3-04p)
Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a
důsledky protiprávního jednání (VO-9-4-08p)
Uvede základní informace o sociálních, právních a
ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných příslušníků (VO-9-4-09p)

244

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
8.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:








Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří
svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí (VO-9-1-05)
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti (VO9-1-09)
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané (VO-9-3-07)
Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu
(VO-9-4-05)
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů –
vlastnictví, pracovní poměr, manželství (VO-9-4-06)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie (VO-9-109p)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Význam přátelství
Láska a sexuální život
Nebezpečí pohlavních chorob
Mezilidské vztahy ve společnosti – národnostní menšiny
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Práva a povinnosti občanů
Práva dítěte, týrané dítě
Občanský průkaz a pas
Oddací list a rodný list
Ověřování listin
Informace o zaměstnání
PÉČE O OBČANA
Základní informace o sociálním zabezpečení
Lékařská péče
Nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti
Nemoc, invalidita
Ochrana osob za mimořádných situací
Další učivo:
Dopravní výchova
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Výchova ke
zdraví –
sexuálně
přenosné
choroby,
prevence atd.
Čj – čtení textů
vztahujících se
k tématu a jejich
porozumění,
slovná zásoba,
samostatné
vyjadřování,
vyplňování
tiskopisů a
žádostí

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
8.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:





Respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy
minoritních skupin ve společnosti (VO-9-1-08p)
Uvědomuje si význam sociální péče opotřebné občany
(VO-9-3-07p)
Vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace
s úřady, požádá v případě potřeby vhodným způsobem o
radu (VO-9-4-09p)
V krizových situacích využívá služby pomáhajících
organizací (VO-9-4-10p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:











Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti I odlišné názory, zájmy a způsoby
chování a myšlení lidí (VO-9-1-08)
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti (VO9-1-09)
Rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a
vhodně koriguje své chování a jednání (VO-9-2-03)
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru (VO9-2-04)
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný
čin, uvede jejich příklady (VO-9-4-10)
Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
(VO-9-4-11)
Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU
(VO-9-5-01)
Uvede některé významné mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má vztah ČR, popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích (VO-9-5-02)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Vznik světa, života a člověka
Člověk a svoboda
Svoboda víry a náboženského vyznání
Morálka
Charakter člověka
Úcta k člověku
Člověk a příroda
Ochrana životního prostředí
Ochrana přírodních památek
Zdravý způsob života
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO - PÉČE O OBČANA
Bezpečnost – předpisy, pravidla silničního provozu
Látky poškozující zdraví
Právní ochrana občana
Obrana vlasti
VOLNÝ ČAS
Kultura
Tvořivost
Sport, sportovní a zájmové organizace
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Mezipředmětové
vztahy

D – pravěk,
vývoj člověka
Čj a literatura –
ukázky z Bible
(četba, poslech)
Tv – BOZP,
Výchova ke
zdraví,
sledování
sportovních
událostí …
Vv a Hv –
seznamování
s díly
současných
umělců,
návštěva galerie,
muzea či
výstavy, poslech
současné hudby

Vyučovací předmět:
Ročník:

Občanská výchova
9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák:





Uvede příklady některých projevů globalizace (VO-9-503)
Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na
ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva (VO-9-5-04)
Uvede příklady možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu
(VO-9-5-05)
Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme
vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli
uzbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru (VO-9-5-06)

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Z – práce
s mapou,
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
orientace
Evropská integrace:
v zeměpisných
EU a ČR – podstata, význam, výhody
Mezinárodní spolupráce – mezinárodní organizace – Rada Evropy, názvech (sídla
organizací,
NATO, OSN...)
města objevující
Globalizace a globální problémy
Terorismus
se v aktuálních
zprávách …)
Aj – názvy
mezinárodních
organizací,
porozumění
slovům
přejatých z
angličtiny

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci odpůrných opatření:
 Rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými
jevy (VO-9-4-10p)
 V krizových situacích využívá služby pomáhajících
organizací (VO-9-4-10p)
 Uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU
a způsoby jejich uplatňování (VO-9-5-01p)
 Uvede některé významné mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách
spolupráce mezi státy (VO-9-5-01p a VO-9-5-02p)
 Uvede příklady mezinárodního terorismu (VO-9-5-06p)
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5.6.

ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.6.1. FYZIKA
5.6.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oblasti Člověk a příroda (zahrnuje vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis),
který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovedností žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, vytvářet
a ověřovat hypotézy. Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění fyzikálních jevů a procesů,
vyskytujících se v přírodě, běžném životě i v technické či technologické praxi. Předmět Fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami
moderních technologií, učí žáky rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně
v souvislosti s řešením praktických problémů.
5.6.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Výuka směřuje:


podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, s využíváním jednoduchých fyzikálních pokusů, řešení

problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích


k osvojení si základní poznatků z vybraných okruhů učiva /látky a tělesa, pohyb těles, síly, mechanické vlastnosti tekutin, energie, zvukové

děje elektromagnetické a světelné děje, vesmír


vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných

občanských postojů


získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování, měření a experimentů
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5.6.1.3.

Časové vymezení předmětu

Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II.stupně ZŠ v 7. až 9. ročníku. V každém ročníku se vyučuje po 2 hodinách týdně.
Vyučovací předmět Fyzika je zpravidla vyučován v kmenových třídách.
5.6.1.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka fyzika ve vhodných případech může probíhat i v jiných prostorách školy a mimo budovu školy. Ve vyučovacím předmětu Fyzika je
naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru RVP Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem velmi
často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP /Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce aj/ a do povinně vyučovaného tématu
„Ochrana člověka za mimořádných situací“. Výuku některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů.

5.6.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.



Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.



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



Vychovávat žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí.



Vychovávat žáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné pomoci v různých situacích.

UČITEL:
1. Kompetence pracovní
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
V rámci možností a podmínek školy učí žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku.
Podporuje využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
250

2. Kompetence sociální a personální
Vede žáky k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
Učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti.
Učí žáky kriticky hodnotit práci v týmu.
3. Kompetence komunikativní
Ve výuce podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
Vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
4. Kompetence k učení
Učí žáky poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů.
Učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
5. Kompetence k řešení problémů
Učí žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
Učí žáky základům logického vyvozování a předvídání závěrů z přírodovědných zákonů.
Podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
6. Kompetence občanské
Vede žáky k poznání možností rozvoje fyziky.
Vede žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí.
Vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
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5.6.1.6.

Učební osnovy Fy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Fyzika
7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem
k jinému tělesu
využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah
mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného
pohybu těles
změří velikost působící síly
6 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
7 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení stále
výsledné síly v jednoduchých situacích
8 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení
praktických problémů
9 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných
tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Měření fyzikálních veličin
Porovnávání a měření
 délka, hmotnost, čas, objem, hustota

M – převody
jednotek,
Pohyb těles –
práce s grafy,
desetinná

Pohyby těles
- klid a pohyb tělesa,
- pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný,
- pohyb přímočarý a křivočarý
- rychlost a dráha rovnoměrného přímočarého pohybu

Tv – měření
pohybů – běh,
chůze

Síla
- znázornění síly, měření síly a její jednotky
- gravitační síla
- tlaková síla a tlak
- třecí síla – tření
- výslednice dvou sil stejných směrů
- Newtonovy zákony Rovnováha na páce
Mechanické vlastnosti tekutin
Pascalův zákon
Hydrostatický a atmosférický tlak
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Př – zvukové
děje – ucho,
slyšení, hlasivky
Mechanické
vlastnosti tekutivoda, vzduch,
„zalehnuté ucho,
tlak před a za
bubínkem

Vyučovací předmět:

Fyzika

Ročník:

7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:
10 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné
tekutině chování tělesa v ní
11 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření
zvuku
12 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného
hluku na životní prostředí
Minimální výstupy:
Žák:
 změří v jednoduchých konkrétních případech
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas
 rozeznává, že je těleso v klidu, či v pohybu vůči
jinému tělesu
 zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení
jednoduchých problémů
 rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
 předvídá změnu pohybu těles při působení síly
 aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení
jednoduchých praktických problémů

Konkretizované učivo

Archimédův zákon

Mezipředmětové
vztahy

Hv – hudební
nástroje, ladění,
stupnice

Zvukové děje
Vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření
zvuku, rychlost zvuku v různých prostředích, odraz, ozvěna, Ch – vážení,
pohlcování, výška tónu
měření objemu,
hustota,
hustoměr,
částicové
složení látek

Z – gravitační
síla - sluneční
soustava, vliv
Měsíce,
Atmosféra Země
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Fyzika
7.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální výstupy:
Žák:
 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných
tekutinách pro řešení jednoduchých praktických
problémů
 rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
 posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí
a zdraví člověka
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Fyzika
8.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:













využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a na další látky žák
sestaví správně podle schématu elektrický obvod a
analyzuje správně schéma reálného obvodu
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří
elektrický proud a napětí
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy
jejich vlastnosti
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení
praktických problémů
využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmic, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané
změně jeho teploty
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí

Magnetické vlastnosti látek
- magnetická síla a magnetické pole
Základní elektrické obvody
 elektrický náboj, elektrické pole
 zdroj napětí, spotřebič, spínač, vodič, izolant
 bezpečné chování při práci s elektrickým proudem

Vlastnosti světla
- zdroje světla, rychlost světla, stín, zatmění Slunce a Měsíc
- zobrazení na rovinném a dutém zrcadle
- zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou, rozklad bílého
světla hranolem
Měření teploty
- druhy teploměrů
Teplotní roztažnost
Částicové složení látek
- souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou, difuze

255

Z – magnetické
vlastnosti –
magnetické pole
Země
Př – světelné
jevy – vady
zraku

Vyučovací předmět:
Ročník:

Fyzika
8.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:
 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou
a z ní určí změnu energie tělesa
 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních
problémů a úloh
Minimální výstupy:
Žák:
 zná druhy magnetů a jejich praktické využití
 sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
 vyjmenuje zdroje elektrického proudu
 rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností,
zná bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a
zařízeními
 rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla
 zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém
prostředí, rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná
jejich využití vztah mezi výkonem a vykonanou prací
a časem
 uvede vzájemný vztah mezi výkonem a vykonanou
prací a časem (bez vzorců)
 rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie,
jejich přenosu a využití

Konkretizované učivo

Práce, energie, teplo
- práce při zvedání kladkami, výkon
- pohybová a polohová energie, vzájemná přeměna polohové a
pohybové energie
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Fyzika
9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

praktické
poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a
o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí v ní
 zapojí správně polovodičovou diodu
 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí
 objasní pomocí poznatků o gravitačních silách
pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem
planet
 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Minimální výstupy:
Žák:
 zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji a zařízeními
 pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí

Elektromagnetické jevy
- magnetické pole cívky s proudem, působení stejnorodého
magnetického pole na cívku s proudem, stejnosměrný
elektromotor, elektromagnetická indukce
Střídavý proud
- vznik a měření, transformátor
- rozvodná el. síť
Elektrárny
- větrná, vodní, tepelná, jaderná – funkce, výhody, nevýhody
Jaderná energie - štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná
elektrárna, ochrana lidí před radioaktivním zářením
Sluneční soustava
- její hlavní složky
- hvězdy – jejich složení

Ch – elektrárny
– vodní, větrná –
voda, vzduch

Žák:

 využívá

257

Z – vesmír –
Země ve
vesmíru

Vyučovací předmět:
Ročník:

Fyzika
9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální výstupy:
Žák:
 objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb
Měsíce kolem Země
 odliší hvězdu od planety na základě jejích vlastností
 zná planety sluneční soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
 osvojí si základní vědomosti o Zemi jak vesmírném
tělese a jejím postavení ve vesmíru
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Mezipředmětové
vztahy

5.6.2. CHEMIE
5.6.2.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje
poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich
aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a
vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
5.6.2.2.

Obsahové vymezení předmětu

Výuka směřuje k:
-podchycení a rozvíjení zájmů o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí
s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích
-vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných
občanských postojů
-získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech
s vybranými nebezpečnými látkami
5.6.2.3.

Časové vymezení předmětu

Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II.stupně v 9.ročníku. Vyučuje se ve 2 hodinové týdenní dotaci.
5.6.2.4.

Organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět je vyučován v kmenové třídě. Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem často přesahuje do dalších vzdělávacích
oboru (Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, aj.)a do povinně vyučovacího tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Výuku některých témat je
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vhodné realizovat formou krátkodobých projektů.
5.6.2.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňuje žákům osvojit si strategie učení



Podněcuje žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování



Rozvíjí u žáků schopnost spolupráce a práce v týmu,respektuje a hodnotí práci vlastní



Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučí žáky používat vhodné materiály,nástroje a technologie

UČITEL:
1. Kompetence pracovní
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Podporuje využívání výpočetní techniky, internetu a cizího jazyka.
Seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví.
2. Kompetence sociální a personální
Vede žáky k osvojování dovedností a hledání optimálních řešení problémů
Učí žáky pracovat v týmech, učí je vzájemné odlišnosti
3. Kompetence komunikativní
Vede žáky logicky uspořádanému vyjadřování
Učí žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat výsledky svého pozorování
Podporuje kritiku a sebekritiku
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4. Kompetence k učení
Učí žáky poznávat přírodní objekty, procesy, vlastnosti jevů
Učí žáky plánovat a organizovat činnosti
Podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky
5. Kompetence k řešení problémů
Učí žáky smyslovému poznávání a poznávání založené na pojmech
Učí žáky poznatky zobecňovat v různých oblastech života
6. Kompetence občanské
Vede žáky k poznání možností rozvoje chemie
Vede žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí
Učí žáky správně jednat v různých mimořádných situacích
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5.6.2.6.

Učební osnovy Ch

Vyučovací předmět:
Ročník:

Chemie
9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
6
zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
7 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
8 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost;
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek,
se kterými zatím pracovat nesmí
9 objasní nejefektivnější jednání v modelových
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
10 rozlišuje směsi a chemické látky
11 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok
daného složení
12 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění
pevných látek
13 navrhne postupy a prakticky provede oddělování
složek směsí o známém složení; uvede příklady
oddělování složek v praxi
14 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich
výskytu a použití
15 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění

Konkretizované učivo

Chemická věda, využití chemie

Mezipředmětové
vztahy

F – vlastnosti
látek – změny
Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost, el. + tepelná skupenství látek,
vodivost
Energie a
Bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech
chemické reakce
– práce, energie,
teplo
Nebezpečné látky a přípravky
Z – voda, vzduch
Směsi - různorodé a stejnorodé
– globální
problémy lidstva,
Roztoky, složení roztoků
Oxidy –
Oddělování složek směsí
vymezení
nejprůmyslovější
ch států, regulace
odpadních látek,
chemický
průmysl,
Voda
Kyseliny –
chemický
průmysl v EU a
ve světě,
Organické
sloučeniny –
stavebnictví
v ČR,
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Vyučovací předmět:

Chemie

Ročník:

9.
Konkretizovaný výstup

Žák:
 používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a
pojmy užívá ve správných souvislostech
 orientuje se v periodické soustavě chemických
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje
na jejich možné vlastnosti
 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí,
uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
 přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí
látky nebo produktu
 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu
 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na
životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze
předcházet

Konkretizované učivo

Vzduch – složení, význam, znečištění + znečišťovatelé, opatření
Ozonová vrstva – důsledky úbytku
Atom, molekula
Chemické prvky – názvy, značky, vlastnosti
Periodická soustava prvků (PSP) - periody, skupiny - periodický
zákon - plyny - kovy, nekovy, polokovy, alkalické kovy, slitiny
kovů
Chemické sloučeniny – chem. vazba
Chemická reakce – exotermní, endotermní - slučování, rozklad rychlost chem. reakcí - chemické rovnice

Zákon zachování hmotnosti
Molární hmotnost
Látkové množství
Oxidy
Jednoduché anorganické sloučeniny
Halogenidy
Sulfidy

263

List č. 2
Mezipředmětové
vztahy
Z – geologické
složení krajiny,
nerosty (chemické
složení),
Energiej a
chemické reakce –
naleziště paliv
(doprava)
Př – oxidy –
dýchací soustava,
kyseliny – trávicí
soustava – skladba
potravy – tělní
tekutiny – krev,
kožní soustava,
Trávicí soustava,
kůže – první
pomoc (poleptání),
Přírodní
sloučeniny –
fotosyntéza, tuky,
cukry bílkoviny

Vyučovací předmět:
Ročník:

Chemie
9.

Konkretizovaný výstup
Žák:
 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede
příklady uplatňování neutralizace v praxi
 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví
člověka
 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost;
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek,
se kterými zatím pracovat nesmí
 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí,
uvede příklady prakticky důležitých chemických
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu
 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na
řešení modelových situací z praxe

Konkretizované učivo

Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Kyseliny
Hydroxidy
Anorganické sloučeniny
soli
příprava solí
vlastnosti a využití solí

Chemické reakce
neutralizace
redoxní reakce
koroze
elektrolýza
elektrické články galvanizace
hoření
hasicí přístroje
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List č. 3
Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Chemie

Ročník:

9.
Konkretizovaný výstup

Žák:
 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití
 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv
jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané
změně jeho teploty
 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví
člověka
 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití
 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv
jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití

Konkretizované učivo

Organické sloučeniny
uhlovodíky
paliva
deriváty uhlovodíků

makromolekulární chemie
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List č. 4
Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Chemie

Ročník:

9.
Konkretizovaný výstup

Žák:
 orientuje se ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a koncových produktů biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů
 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a
vitaminů
 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví
člověka
 objasní nejefektivnější jednání v modelových
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
Minimální výstupy:
Žák:
 rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
 pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými
nebezpečnými látkami
 reaguje na případy úniku nebezpečných látek rozpozná přeměny skupenství látek
 pozná směsi a chemické látky
 rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě

Konkretizované učivo

Přírodní sloučeniny
sacharidy
tuky
bílkoviny
Chemie a společnost
chemický průmysl v ČR
plasty a umělá textilní vlákna
detergenty, pesticidy a insekticidy
léčiva drogy
výroba cukru, papíru, piva, skla, porcelánu a keramiky
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List č. 5
Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Chemie
9.

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální výstupy:
Žák:
 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich
použití
 uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí
 uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché
chemické sloučeniny a jejich značky
 rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné
vlastnosti
 pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších
chemických reakcí
 popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky
využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná
vliv těchto látek na životní prostředí
 orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem - poskytne
první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo
hydroxidem
 zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
 vyjmenuje některé produkty průmyslového
zpracování ropy
 uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad
správné výživy
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List č. 6
Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Chemie
9.

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální výstupy:
Žák:
 uvede příklady využívání prvotních a druhotných
surovin
 zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k
životnímu prostředí a zdraví člověka
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List č. 7
Mezipředmětové
vztahy

5.6.3. PŘÍRODOPIS
5.6.3.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci získávají základy pro pochopení a porozumění přírodních
zákonitostí a poznatků o živé a neživé přírodě, která nás obklopuje, jejíž jsme nedělitelnou součástí. Žáci si uvědomí nutnost ochrany přírody jako
podmínky přežití civilizace.
5.6.3.2.

Obsahové vymezení předmětu

V předmětu Přírodopis žáci navazují na znalosti získané na 1. stupni (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda), tyto si postupně rozšiřují a zdokonalují
s akcentem na jejich další využití v budoucí profesní přípravě a praktickém životě. Žáci se seznamují s živou i neživou přírodou v její rozmanitosti,
jsou vedeni k pochopení vztahu „lidské individuum – příroda“, významu přírodních zdrojů pro trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti a nutnosti
ochrany těchto zdrojů a šetrného a odpovědného přístupu k nim.
Učivo Přírodopisu obsahuje tyto složky:


Obecná biologie a genetika



Biologie hub



Biologie rostlin



Biologie živočichů



Biologie člověka

5.6.3.3.

Časové vymezení předmětu

Přírodopis se vyučuje v 6. až 9. ročníku po 2 hodinách týdně.
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5.6.3.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá a) v učebnách
b) v počítačové učebně (k dispozici výukové programy specializované na výuku přírodopisu)
c) v zahradní učebně (za příznivých klimatických podmínek, např. v době vegetace travin jejich rozpoznávání apod.)
d) na tématických vycházkách, exkurzích
e) ekologické výukové programy, aj.
Při výuce žáci využívají učebnice, pracovní sešity, pomůcky z kabinetu II. stupně Př, sbírky přírodnin, dostupnou literaturu, výukové programy na
počítačích (internet, interaktivní programy, aj.)
5.6.3.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k vytváření si pozitivního vztahu k přírodě a jejímu racionálnímu využívání pro uspokojování lidských potřeb.



Při výuce preferuje význam základních poznatků, podružné informace nepřeceňuje.



Volí metody a formy práce, rozvíjející poznávací schopnosti žáků.



Klade důraz na formování ekologického myšlení a ideálu „trvale udržitelného rozvoje společnosti“.



Usměrňuje žáky ke zdravému životnímu stylu, včetně volby partnera a výchovy k zodpovědnému partnerství a rodičovství.

UČITEL:
1. Kompetence pracovní:
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k živé a neživé přírodě, učí žáky využívat při studiu vhodné materiály i informace, učí žáky chránit své zdraví a
vytvářet si kladný vztah k životu svému i svých bližních.
Tvoří podnětné pracovní prostředí se změnami pracovních podmínek, vedoucími k adaptaci žáků na nové situace.
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2. Kompetence sociální a personální
Umožňuje žákům spolupráci např. formou práce ve skupinách, eventuelně pověří vybrané žáky případnou pomocí slabším spolužákům.
Vede žáky k zamyšlení se nad svojí budoucí životní profesí, orientuje je na učební obory v oblastech „zemědělská výroba, zahradnické práce,
apod.“.
3. Kompetence komunikativní
Vede žáky k porozumění obsahu přijímaného sdělení a patřičnou reakci.
Zadává přiměřené množství informací a úloh, zpětnou vazbou si ověřuje orientaci žáků v problematice.
Předkládá žákům rozmanité materiály, obrazové texty, audi-materiály, tematické TV pořady, preferuje názorniny, přírodniny.
4. Kompetence k učení
Vede žáky k práci s učebnicemi, pracovními sešity, ostatními pomůckami.
Zaměřuje žáky k samostatnému užití učebních materiálů, vyhledávání podstatných informací, plnění úloh v pracovních sešitech.
Přístupnou formou vysvětluje nové pojmy z oblasti botaniky, zoologie, biologie člověka.
5. Kompetence k řešení problémů
Předkládá žákům nekompletní poznatky, přenechává dostatečný prostor jejich řešitelským aktivitám.
Vede žáky ke vzájemné spolupráci prostřednictvím zábavných testů, kvízů, apod.
6. Kompetence občanské
Vede žáky k vytváření pocitu odpovědnosti za:
 svůj život
 své zdraví
 své životní prostředí
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5.6.3.6.

Učební osnovy Př

Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodopis
6.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních
organel
 rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší
a nižších taxonomických jednotek
 uvede na příkladech z běžného života význam virů
a bakterií v přírodě i pro člověka
 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s
plodnicemi a porovná je podle charakteristických
znaků
 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam
v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Konkretizované učivo

Vznik života na Zemi
 názory na vznik a vývoj života
Rozmanitost živých organismů
 společné znaky organismů
 projevy živých organismů
Složení a struktura živých soustav
 buňka rostlinná a živočišná
 rozmnožování organismů
Pletiva, tkáně, orgány a orgánové soustavy
Rozmnožování organismů
 pohlavní a nepohlavní rozmnožování
 podstata a význam dědičnosti
Třídění organismů
Bakterie a viry
Kvasinky a plísně – houby bez plodnic
Houby jedlé a jedovaté
Lišejníky – spolupráce dvou organismů
Prvoci, žahavci
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Přírodopis

Ročník:

6.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a Vývoj a systém rostlin
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v
 mechorosty, kapradiny, přesličky, plavuně
rostlině jako celku
Stavba těla vyšších rostlin
 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických
 kořen, stonek, list květ, semena, plody
procesů a jejich využití při pěstování rostlin
Funkce rostlinného těla
 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a
 fotosyntéza, dýchání, růst a vývoj rostlin, rozmnožování
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
rostlin
Systém rostlin
Minimální výstupy:
Nahosemenné rostliny
Žák:
 orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší
základní projevy a podmínky života
 zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových
soustav rostlin a živočichů
 rozpozná
rozdíl
mezi
jednobuněčnými
a
mnohobuněčnými organismy
 uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na
člověka
 má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
 pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro
člověka
 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
podle charakteristických znaků
 pozná lišejníky
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:

Přírodopis

Ročník:

7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a
atlasů
 odvodí na základě pozorování přírody závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů,
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se
živočichy
 odvodí na základě pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní
jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody
 aplikuje praktické metody poznávání přírody

Konkretizované učivo

Krytosemenné rostliny
Hospodářsky významné rostliny
Chráněné rostliny naší přírody
Rozšíření a vývoj rostlin na Zemi a v České republice
Ploštěnci
- plži, mlži, hlavonožci
Kroužkovci
- Žížala obecná, jiní kroužkovci
Členovci
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
- na polích, loukách, a v půdě
- na zahradách a v sadech
- v lese, ve vodách, v domácnosti
Obratlovci
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci
Vliv člověka na živočichy a ochrana živočichů
Dorozumívání a chování živočichů
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Mezipředmětové
vztahy

Z – rozšíření a
vývoj rostlin na
Zemi a v České
republice,
hospodářství ČR

Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodopis
7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální výstupy:
Žák:
 rozliší základní systematické skupiny rostlin a
způsob jejich pěstování
 uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a
způsob jejich pěstování
 popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
 porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů
a vysvětli funkci jednotlivých orgánů
 rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich
hlavní zástupce
 odvodí na základě vlastního pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
 ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se
živočichy
 využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodopis
8.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby,
objasní význam zdravého způsobu života
 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až
do stáří
 aplikuje první pomoc při poranění a jiném
poškození těla
Minimální výstupy:
Žák:
 charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
 popíše stavbu orgánů a orgánových soustav
lidského těla a jejich funkce
 popíše vznik a vývin jedince
 rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
 zná zásady první pomoci při poranění

Konkretizované učivo

Původ a vývoj člověka
Orgánové soustavy člověka
Opěrná soustava – kostra
Pohybová soustava – svalstvo
Krev a oběhová soustava
Dýchací soustava
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Kůže
Nervová soustava
Smyslová orgány a smysly
Hormonální soustava
Pohlavní soustava
Růst a vývoj člověka
První pomoc
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Mezipředmětové
vztahy

D – původ a
vývoj člověka
F – smyslová
soustava – složení
oka, ucha, vady
zraku, sluchu,
Ch – první pomoc
– kyseliny,
hydroxidy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodopis
9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života
 rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích
pomůcek
 rozlišuje
důsledky
vnitřních
a
vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu
hornin i oběhu vody
 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v
naší přírodě
 rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
 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
 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka
na životní prostředí a příklady na rušení rovnováhy
ekosystému

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Živá planeta Země
- vznik a stavba planety Země
Nerosty (minerály)
- fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Horniny
- horniny vyvřelé, usazené, přeměněné

Z – živá planeta –
vznik Země,
půdy –
zemědělství,
základy ekologie
– ekologické
katastrofy

Vnitřní a vnější geologické děje

Ch – nerosty

Půdy

F – vlastnosti
nerostů,
Počasí a podnebí atmosféra

Vznik a vývoj organismů na Zemi
Počasí a podnebí na Zemi
Základy ekologie
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Přírodopis
9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální výstupy:
Žák:
 popíše jednotlivé vrstvy Země
 pozná podle charakteristických vlastností vybrané
nerosty a horniny
 rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických
dějů
 rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik
 na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí
na rozvoj a udržení života na Zemi
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Mezipředmětové
vztahy

5.6.4. ZEMĚPIS
5.6.4.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

V předmětu Zeměpis žáci naráží na vědomosti a znalosti získané na 1. stupni (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda). Zeměpis tyto poznatky
integrálně rozšiřuje a akcentuje je na další využití v běžném praktické životě. Žáci se postupně seznamují se základními informacemi o Zemi,
České republice, Evropě a ostatních světadílech. Důraz je kladen zejména na Severní Čechy, Liberec, Frýdlant a okolí s ohledem na možnosti
uplatnění, resp. nabídku pracovních příležitostí na trhu práce. Současně žáci dostávají informace o státech EU.
5.6.4.2.

Obsahové vymezení předmětu

Učivo předmětu Zeměpis seznamuje žáky s informacemi o Zemi, Evropě a České republice.
5.6.4.3.

Časové vymezení předmětu

Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 6. roč.: 2 hodiny; 7. – 9. roč.: 1 hodina.
5.6.4.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhán v učebnách, počítačové/audio učebně (využití audio/video materiálů, které jsou zde k dispozici), v průběhu exkursí, tématických
vycházek, školních výletů apod.
Při výuce žáci využívají učebnice, pracovní sešity, atlasy světa, atlasy Evropy, globusy, nástěnné mapy, video, diapozitivy, kompasy, buzoly,
turistické mapy atd.
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5.6.4.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Preferuje vypracování úloh a zadání ve skupinách, periodicky vytváří situace optimální pro týmovou práci.



Včlení do výuky Zeměpisu prvky „místopisu pracovních příležitostí frýdlantského regionu“



Předává informace v přiměřeném rozsahu a struktuře, formou permanentní zpětné vazby (interakce) ověřuje příjem a zpracování poznatků

žáky.


Při výuce aplikuje školu materiálů a informací (tisk, tem. TV relace, debaty o lokaci významných mezinárodní událostí, event. konfliktů

apod.


Vede žáky k samostatné práci s příslušnými učebními materiály s akcentem na vyhledávání důležitých informací z učebnice aj. zdrojů pro

plnění zadaných úloh v pracovních sešitech.


Přístupnou formou a v přiměřeném rozsahu objasňuje nové pojmy z oblasti Zeměpisu.



Předkládá nové termíny, informace a poznatky strukturovaně, v návaznosti na již probrané, procvičené a fixované učivo.



Seznamuje žáky s možnostmi vyhledávání základních zeměpisných informací (mapy, atlasy, globus, internetové stránky, cestopisy atd.)



Aplikuje poznatky z učiva na konkrétním podmínky školy a jejího okolí (např. Evropa – Stř. Evropa – ČR – Liberecký kraj – Frýdlant a okolí

atd.)


Ponechává žákům dostatečný časový prostor nezbytný pro aplikaci již zvládnutého a procvičeného učiva při řešení nové úlohy.



Vytváří situaci, kdy žák dochází samostatně k novým poznatkům.



Usměrňuje žáky k vytváření sebekontrolních mechanismů („tudy cesta nevede“) apod.



Preferuje týmovou práci, resp. řešení úloh, event. vyvstalých problémů ve skupinách.
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UČITEL:
1. KOMPETENCE PRACOVNÍ
Vede žáky k orientaci ve smyslu regionálním (Frýdlantsko, Liberecko) včetně základní orientace na mapě současné Evropy (EU).
Rozšiřuje vědomosti žáků o současném světě v globálních souvislostech (ochrana životního prostředí, ekonomické problémy aj.)
2. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Učí žáky projevovat respekt ke kolektivu spolužáků i individualitě vrstevníků, být schopen práce ve skupině, být schopen výpomoci v případě
slabších nebo pomalejších.
3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Vede žáky k tomu, aby pochopili, resp. porozuměli obsahu přijímaného sdělení a současně projevovali patřičnou odezvu.
Podporuje žáky v užívání tištěného, shlédnutého, vyslechnutého (tisk, TV relace, rozhlas aj.) informace k rozšiřování a upevňování vlastních
vědomostí v oblasti Zeměpisu
4. KOMPETENCE K UČENÍ
Vede žáky k práci s učebnicemi, pracovními sešity, ostatními učebními a pracovními pomůckami.
Učí žáky orientovat se v základních zeměpisných pojmech, ovládat základy práce s mapou a místopis zejména regionu školy a bydliště.
5. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učí žáky projevit schopnost samostatného řešení problému, plynoucího ze zadané úlohy (pracovní materiály, pracovní sešity, práce na mapě, práce
s kompasem, atd.).
6. KOMPETENCE OBČANSKÉ
Učí žáky označit na mapě současná ohniska světového napětí, případně zdůvodnit jejich příčiny.
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Učební osnovy Ze

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
6.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:












používá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost
a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi
podstatnými prostorovými složkami v krajině
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle
bydliště nebo školy
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské
a kulturní poměry místního regionu, možnosti
dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu,
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský
potenciál
České
republiky
v evropském a světovém kontextu
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti
z hlediska osídlení a hospodářských aktivit

Komunikační geografický a kartografický jazyk
 plán, mapa, značky
Glóbus
 zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky

Česká republika
ČR na mapě Evropy
ČR - přírodní podmínky
ČR - rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry
ČR - hospodářství a průmysl
ČR - zemědělství - doprava - služby - cestovní ruch - zahraniční
obchod
ČR – jednotlivé kraje
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Mezipředmětové
vztahy

Čj – názvy měst,
řek, pohoří
M – měřítko
mapy
Př – přírodní
podmínky –
systém rostlin,
Zemědělství –
hospodářsky
významné
rostliny
živočochové

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
6.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Minimální výstupy:
Žák:
 rozumí základní geografické, topografické a
kartografické terminologii
 získá osobní představu o prostředí, které nás
obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby,
vyjádří, co mu prospívá a škodí
 vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti
(regionu) podle bydliště nebo školy
 charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu
 určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky
a její sousední státy
 rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a
jeho členitost
 uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
 vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky
a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní
zvláštnosti a kulturní zajímavosti
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy Evropa
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci
 poloha, členitost, rozloha
regionů světa
 povrch, podnebí, vodstvo
 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
 rostlinstvo a živočišstvo
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
 obyvatelé
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
 hospodářství
periferní zóny
Oblasti Evropy
 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
 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
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Mezipředmětové
vztahy

F – Vesmír a
Země –
astronomie
Př – zeměpis
svštadílů –
rostlinstvo,
živočišstvo světa,
typy krajin

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální výstupy:
Žák:
 vyhledá na mapách jednotlivé státy Evropy
 rozliší zásadní přírodní a společenské znaky
evropských regionů
 charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry
vybraných států Evropy
 lokalizuje na mapách jednotlivých států Evropy
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních evropských regionech
 ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
8.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí
a organismů
 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci
regionů světa
 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
 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
 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

Konkretizované učivo

Vesmír a Země
Planeta Země
Svět na mapě
Světadíly a oceány
Zeměpis světadílů – Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie
 poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje,
obyvatelstvo a hospodářství
Zeměpis světadílů - polární oblasti
Oceány
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Mezipředmětové
vztahy

Př – přírodní
oblasti světa,
podnebné pásy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
8.

List č. 2

Konkretizovaný výstup



Konkretizované učivo

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace, zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů,
statistických a dalších informačních zdrojů

Minimální výstupy:
Žák:
 objasní důsledky pohybů Země
 vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
 rozliší zásadní přírodní a společenské znaky
světových regionů
 charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států
 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní
aktuální geopolitické změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech
 ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech

287

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 porovnává různé krajiny jako součást pevninské
části krajinské sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin
 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů (biomů)
 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry,
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
 porovnává působení vnitřních a vnějších procesů
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou
společnost
 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a
rizika přírodních a společenských vlivů na životní
prostředí
 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení,
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů,
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku
multikulturního světa
 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel

Konkretizované učivo

Typy krajin
Přírodní oblasti světa
Podnebné pásy
Ochrana přírody, chráněná území

Celosvětové ekologické problémy
Přírodní katastrofy
Obyvatelstvo světa

Města a vesnice
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Mezipředmětové
vztahy

Př – ochrana
přírody,
ekologie,
celosvětové
ekologické
problémy,
přírodní
katastrofy,
vnitřní
geologické děje,
zemědělství –
živé organismy
Ch – průmyslová
výroba a těžba
nerostných
surovin,
chemický
průmysl

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák:
 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských aktivit
 porovnává státy světa a zájmové integrace států
světa na základě podobných a odlišných znaků
 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní
aktuální geopolitické změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech
 ovládá základy praktické topografie a orientace v
terénu
 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech

Konkretizované učivo

Průmyslová výroba a těžba nerostných surovin
Zemědělství
Doprava osob, nákladů a informací
Cestujeme a poznáváme svět
Politická a hospodářská seskupení států světa
Svět chudých a bohatých
Krajina a mapa
Plán pochodové osy, orientace v mapě

Minimální výstupy:
Žák:
 umí pojmenovat různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozliší na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce
krajin
 uvede příklady přírodních a kulturních krajinných
složek
Doprava osob, nákladů
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Mezipředmětové
vztahy

F – doprava osob,
nákladů – klid a
pohyb,
Kompas, buzola,
čtení mapy
M
–
řešení
slovních
úloh,
měřítko mapy
Ov – státy EU a
NATO,
Svět chudých a
bohatých
chudoba

Vyučovací předmět:
Ročník:

Zeměpis
9.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a
rizika přírodních a společenských vlivů na životní
prostředí
 uvede příklady působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a
na lidskou společnost
 uvede příklady působení přírodních vlivů na
utváření zemského povrchu
 uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí
s funkcí a rozmístěním lidských sídel
 vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního
ruchu a rekreace
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Mezipředmětové
vztahy

5.7.

UMĚNÍ A KULTURA

5.7.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA
5.7.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova vychází z oblasti Umění a kultura. Zprostředkovává přirozenou potřebu setkávání se s hudbou. Hudební výchova má být
předmětem citového prožitku (zábavy, uvolnění a radosti). Žáci mají poznávat krásu umění, rozvíjet fantazii a tvůrčí schopnosti, obohatit své
estetické vnímání a prožívání světa.
5.7.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: - vokální
- instrumentální
- hudebně-pohybové
- poslechové činnosti
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem a pohybové a poslechové činnosti, posilování správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je využití hudebních nástrojů při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem hudebně-pohybových činností je reagování na hudbu pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby a poznávání žánrové, stylové a funkční podoby hudby.
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5.7.1.3.

Časové vymezení předmětu

Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 1. – 9. roč.: 1 hodina
Organizační vymezení předmětu
Organizační formy souvisejí s potřebou rozvíjet u žáků konkrétní dovednosti. Zařazujeme individuální péči a skupinovou péči při rozvíjení
hudebních a pohybových dovedností, artikulačních, dechových, rytmizačních a při zpěvu a správném zacházení s hlasovým, dechovým fondem.
5.7.1.4.

Předmětové strategie

UČITEL:


Vede žáky k pozitivnímu vztahu a prožitku ve výchově.



Podněcuje k tvořivému myšlení.



Rozvíjí schopnost spolupracovat, respektovat zájmy kolektivu.



Vede žáky k všestranné aktivitě.



Rozvíjí emocionální cítění.

UČITEL:
1. Kompetence pracovní
Vede žáky k pozitivnímu vztahu a k aktivním hudebním činnostem.
Dotváří tvořivé pracovní prostředí.
Seznamuje žáky s různými profesemi hudební oblasti.
2. Kompetence sociální a personální
Pomáhá žákům získat vhled do hudební kultury.
Vede žáky k pochopení emocionálního cítění hudby.
Prohlubuje u žáků vztah k hudební výchově.
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3. Kompetence komunikativní
Vede žáky k porozumění a naslouchání hudby.
Učí žáky naslouchat hudbě.
4. Kompetence k učení
Vede žáky ke kultivaci hudebnosti.
Rozvíjí receptivní a reprodukční dovednosti a schopnosti.
Rozšiřuje obzor v oblasti hudebního umění.
5. Kompetence k řešení problémů
Podporuje netradiční způsoby řešení hudebního vyjadřování.
Podporuje žákův zájem a vytrvalost.
6. Kompetence občanské
Vede žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě.
Vede žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem.
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5.7.1.5.

Učební osnovy Hv

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
1.

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Vokální činnosti
 dbá na správné dýchání a držení těla
 provádí hlasová a dechová cvičení, zřetelně Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
Zpěv lidových písní
vyslovuje
 rozlišuje krátké a dlouhé tóny
 zpívá s kolektivem třídy jednoduché dětské písně
 intonuje dle svých individuálních schopností



Instrumentální činnosti
vytleskává rytmus podle vzoru
Hra na tělo a na jednoduché hudební nástroje
realizuje rytmický doprovod hrou na tělo, případně
Rytmizace říkadel a básní, hudební hry (ozvěna)
jednoduchými rytmickými nástroji



Hudebně pohybové činnosti
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla,
Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
chůze, jednoduché taneční kroky, pochod, tanečky
na lidové písně)





Poslechové činnosti
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
Tón a zvuk - rozlišování
seznamuje se s vybranými vánočními koledami a Hudba vokální, instrumentální, vokálně- instrumentální
jednoduchými skladbami
Seznámení s hudebními nástroji
seznamuje se se známými hudebními nástroji a
rozlišuje je vizuálně a sluchově
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List č. 1
Mezipředmětov
é vztahy
Čj – hlasová
hygiena, hlasová
a dechová
cvičení, správné
dýchání a
artikulace,
rytmizace textů
a říkadel

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
2.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Čj – hlasová
hygiena, hlasová
a dechová
cvičení, správné
dýchání a
artikulace,
rytmizace textů
Instrumentální činnosti
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
Melodizace
a
rytmizace
textů,
jednoduchá
rytmická
i
melodická
a říkadel
na základě svých schopností improvizuje v rámci
improvizace („ku-ku“ interval)
nejjednodušších hudebních forem
Rytmus v hudbě, využívání rytmu řeči a hudby
využívá hru na tělo i jednoduché hudební
Hra na tělo v hudebně - pohybových hrách i při doprovodu písní
nástroje k doprovodům písní (HV-3-1-03)
Hra na jednoduché hudební nástroje (rytmické i melodické Orffova škola) dle individuálních možností žáků

Žák:
 na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a Vokální činnosti
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, správné dýchání
rytmicky přesně v jednohlase (HV-3-1-01)
a tvoření tónu, artikulace při zpěvu
Zpěv a realizace písní lidových i dětských umělých










Mezipředmětové
vztahy

pohybem reaguje na znějící hudbu
pohybem vyjadřuje metrum, tempo a dynamiku
znějící hudby
zapojuje se do hudebně - pohybových her
dle svých schopností tančí jednoduché tanečky
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby (HV-3-1-05)

Hudebně pohybové činnosti
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempo,
dynamika, rytmus, melodie; pohybová improvizace
Hudebně pohybové hry

Poslechové činnosti
Kvality tónů - délka, síla, barva a výška
Hudební výrazové prostředky - rytmus, pohyb melodie - melodie
vzestupná a sestupná, metrické, rytmické a dynamické změny v
proudu znějící hudby
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Vyučovací předmět:

Hudební výchova

Ročník:

2.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:
 rozpozná podle zvuku některé hudební nástroje
 aktivně vnímá poslechovou hudbu

Konkretizované učivo
Lidský hlas a hudební nástroj
Hudební styly - hudba taneční, pochodová, slavnostní, ukolébavka
Slovní vyjádření o poslouchané hudbě

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
(HV-3-1-01p)
 rozliší sílu zvuku (HV-3-1-05p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
3.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák:
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti při zpěvu
 dle svých dispozic zpívá intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlasém zpěvu

Konkretizované učivo

Vokální činnosti
Správné dýchání a držení těla
Hlasové a dechové cvičení, zřetelná výslovnost
Zpěv písní různých žánrů (dynamika, melodie, rytmus)
Dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu



rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších forem
(HV-3-1-02)

Instrumentální činnosti
Hra na jednoduché hudební nástroje
Doprovod písní ve 2/4 a 3/4 taktu - hra na tělo a rytmické nástroje
z Orffova instrumentáře



reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie (HV-3-1-04)
realizuje dle svých individuálních schopností
polkové a valčíkové kroky

Hudebně pohybové činnosti
Pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý, čtyřdobý
takt, taneční hry se zpěvem
Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící
hudby - pohybová improvizace s využitím tanečních kroků (valčík,
polka, mazurka)

seznamuje se s vybranými hudebními díly
poslechem rozezná některé hudební nástroje,
odliší hudbu vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální (HV-3-1-06)

Poslechové činnosti
Hudební výrazové prostředky, hudební prvky (tempo, síla)
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
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Mezipředmětové
vztahy

Čj – hlasová
hygiena, hlasová
a dechová
cvičení, správné
dýchání a
artikulace,
rytmizace textů
a říkadel

Vyučovací předmět:

Hudební výchova

Ročník:

3.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:
 aktivně vnímá poslechovou hudbu

Konkretizované učivo
Hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, ukolébavka)
Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba, pocity)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při
rytmizaci říkadel i při zpěvu (HV-3-1-02p)
 reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
(HV-3-1-04p)
 pozorně vnímá jednoduché skladby
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
4.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák:
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti při
zpěvu a mluveném projevu
 dle svých dispozic zpívá intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase a vícehlase
 realizuje dle svých individuálních schopností
a dovedností písně a skladby různých stylů a
žánrů









dle svých individuálních schopností
doprovází zpěv písní rytmickým či
melodickým doprovodem na jednoduché
nástroje
orientuje se v notovém zápisu doprovodu
písně
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
na základě individuálních hudebních
schopností předvede jednoduchou
pohybovou vazbu
seznámí se s polkovým a valčíkovým krokem

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Čj – hlasová
hygiena, hlasová
Vokální činnosti
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, správné dýchání a dechová
a tvoření tónu, artikulace při zpěvu
cvičení, správné
Orientace v notovém zápise, notový zápis jako opora při realizaci dýchání a
písně
artikulace,
Zpěv a realizace písní různých žánrů, dynamika, melodie, rytmus, rytmizace textů
doprovod
a říkadel
Dvojhlas a vícehlas - kánon, lidový dvojhlas
Melodizace a rytmizace textů, obměňování motivů
Instrumentální činnosti
Rytmus v hudbě, využívání rytmu řeči a hudby
Hra na jednoduché hudební nástroje dle individuálních možností
žáků, hra a tvorba doprovodů při realizaci písní
Hudebně pohybové činnosti
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempo,
dynamika, rytmus, melodie; pohybová improvizace
Hudebně pohybové hry
Taktování ve 2/4 a 3/4 taktu
Tance a taneční kroky dle individuálních možností žáků
Poslechové činnosti
Hudební nástroje - strunné, dechové a bicí

na základě individuálních hudebních
schopností rozlišuje základní hudební nástroje
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
4.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:
 vnímá užité hudebně výrazové prostředky
 aktivně vnímá poslechovou hudbu
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 uvedeno na konci druhého období v 5. ročníku

Konkretizované učivo
Výrazové prostředky hudby - melodie, rytmus, dynamika, barva,
kontrast a gradace
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální - poslech
skladeb dle výběru učitele
Interpretace hudby - slovní vyjádření
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti při zpěvu
a mluveném projevu
 dle svých dispozic zpívá intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase a vícehlase v
durových i mollových tóninách (HV-5-1-01)
 realizuje dle svých individuálních schopností a
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
 jednoduchou melodii či píseň dle svých
schopností intonuje z not (HV-5-1-02)

Vokální činnosti
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, správné dýchání
a tvoření tónu, artikulace při zpěvu
Notový záznam hudby, hodnota not, orientace v notovém zápise,
notový zápis jako opora při realizaci písně
Zpěv a realizace písní různých žánrů, dynamika, melodie, rytmus,
doprovod
Dvojhlas a vícehlas - kánon, lidový dvojhlas
Melodizace a rytmizace textů, obměňování motivů
Hymna ČR - zpěv, chování při hymně, seznámení s historií vzniku
hymny

Čj – hlasová
hygiena, hlasová
a dechová
cvičení, správné
dýchání a
artikulace,
rytmizace textů
a říkadel








dle svých individuálních doprovází zpěv
technicky a rytmicky správně na jednoduché
nástroje (HV-5-1-03)
orientuje se v notovém zápisu doprovodu písně
dle svých individuálních dispozic vytváří
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární improvizace (HV-5-1-05)
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních
kroků
na základě individuálních hudebních schopností
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
(HV-5-1-07)

Instrumentální činnosti
Rytmus v hudbě, využívání rytmu řeči a hudby
Hra na jednoduché hudební nástroje dle individuálních možností
žáků
Hra a tvorba doprovodů při realizaci písní

Hudebně pohybové činnosti
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempo,
dynamika, rytmus, melodie; pohybová improvizace
Hudebně pohybové hry
Taktování 2/4 , 3/4 a 4/4 taktu
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
5.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Lidové a moderní tance a taneční kroky dle individuálních
možností žáků

Žák:






Konkretizované učivo

v klidu, ale aktivně vyslechne krátké ukázky z
poslechových skladeb
rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudebně výrazových prostředků, upozorní na
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
(HV-5-1-06)
rozpozná hudební formu jednoduché písně či
skladby (HV-5-1-04)
na základě individuálních hudebních schopností
rozlišuje hudební nástroje symfonického orchestru
i některé další akustické hudební nástroje

Poslechové činnosti
Hudební nástroje - strunné (smyčcové, drnkací), dechové (dřevěné
a žesťové), bicí
Výrazové prostředky hudby - melodie, rytmus, dynamika, barva,
kontrast a gradace
Význam hudby v životě člověka: hudba v chrámu, na zámku, v
koncertní síni, k tanci, k práci, pro potěšení (dříve a dnes) - poslech
skladeb dle výběru učitele
Hudební forma (písňová forma, rondo, variace)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním
schopnostem (HV-5-1-01p)
 propojí vlastní pohyb s hudbou
(HV-5-1-02p, HV-5-1-07p)
 doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
(HV-5-1-03p)
 odliší tóny podle výšky, síly a barvy (HV-5-1-06p)
 pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
 správně hospodaří s dechem při interpretaci písní frázování
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
6.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách (HV-9-1-01)
 zná melodie naučených písní a jejich texty
 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, dokáže ocenit kvalitní vokální projev
druhého (HV-9-1-02)
 se orientuje v jednoduchém notovém záznamu





Konkretizované učivo

Vokální činnosti
Intonační cvičení, hlasová hygiena, dechová cvičení
Písně lidové, umělé
Pěvecký projev, hra na tělo, vzájemná souvislost rytmu řeči a hudby
Hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
Orientace v jednoduchém notovém zápisu
Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje Orfova instrumentáře

Mezipředmětové
vztahy

Čj – práce
s textem,
vyjádření
mluveného
slova zpěvem,
poslech hudby,
vyjádření
nálady, citu –
hudba jako
komunikační
prostředek

Hudebně pohybové činnosti
předvede hru na jednoduché Orffovy nástroje při Pohybový doprovod znějící hudby
Hudebně pohybové hry
produkci jednoduchých rytmických motivů
Společenské tanečky, základní kroky, dvojice tanečníků, pohybové
zapojí se do tanečních a pohybových her
variace
Vv – ilustrace
poslechem pozná vybrané hudební nástroje
Muzikoterapie
k písním,
v klidu a soustředěně vyslechne skladbu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 interpretuje vybrané lidové a umělé písně (HV-9-102p)
 doprovází písně pomocí ostinata (opakování
melodického nebo rytmického motivu ) (HV-91-01p)

Poslechové činnosti
Rozlišování hlasů, kvalita tónů
Hudební nástroje, hudební uskupení
Soustředění na poslech hudby
Hudební styly a žánry – opera, opereta
B. Smetana, A. Dvořák (život, dílo)
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propojení
komunikačních
prostředků

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 reprodukuje na základě svých indivuduálních
hudebních schopností a dovedností různé motivy;
témata a části skladeb, vytváří a volí jednoduché
doprovody,
provádí
jednoduché
hudební
improvizace (HV-9-1-03)
 realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
(HV-9-1-04)
 intonuje z not jednoduchou melodii či píseň (podle
svých individuálních schopností)

Vokální činnosti
Intonační cvičení, hlasová hygiena, dechová cvičení
Písně lidové, umělé
Pěvecký projev, hra na tělo, slovní a hudební rytmus
Hlasová hygiena, lidský hlas a jeho správné používání
(problematika mutace)
Orientace v notovém záznamu – opora při realizaci písně
Melodizace textů

Instrumentální činnosti
Hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře
rozezná hudebně výrazové prostředky – melodii, rytmus Hra a tvorba doprovodů při realizaci písní


poznává skladby autorů – Smetana, Dvořák, Janáček
vyslechne v klidu skladbu

Hudebně pohybové činnosti
Pohybový doprovod znějící hudby, taktování
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných Tance a taneční kroky – polka, valčík
výstupů v rámci podpůrných opatření :
Pohybové vyjádření hudby – improvizace, pantomima
 interpretuje vybrané lidové a umělé písně (HV-9-102p)
Poslechové činnosti
 doprovází písně pomocí ostinata (opakování Rozlišování hlasů, kvalita tónů


melodického nebo rytmického motivu ) (HV-91-01p)
rozeznává různé hudební žánry (HV-9-1-04p)

Hudební nástroje, hudební uskupení
Soustředění na poslech hudby
Hudební styly a žánry – opera, opereta, …
Významní skladatelé a jejich díla
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Mezipředmětové
vztahy

Čj – práce
s textem,
vyjádření
mluveného
slova zpěvem,
poslech hudby,
vyjádření
nálady, citu –
hudba jako
komunikační
prostředek
Vv – ilustrace
k písním,
propojení
komunikačních
prostředků

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
8. /9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:











správně nasadí tón
používá větší hlasový rozsah
zpívá ve skupině naučené písně a zná jejich text
rozpozná některé z tanců různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k
poslouchané hudbě a na základě individuálních
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu (HV-9-1-05)
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky uzavřenému
celku (HV-9-1-06)
zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti
s dalšími skladbami (HV-9-1-07)
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
(HV-9-1-08)

Konkretizované učivo

Vokální činnosti
Pěvecký projev
Písně lidové, umělé
Jednohlas, vícehlas , kánon
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
Intonační cvičení
Seznámení s grafickým záznamem melodie – notový záznam,
hodnota not – rytmus, takt, úvod a závěr písně, refrén
Orientace v notovém zápise, notový zápis jako opora při realizaci
písně
Instrumentální činnosti
Rytmické a melodické nástroje Orffova instrumentáře
Nástroje symfonického orchestru
Záznam hudby – noty
Vyjadřování hudebních I nehudebních představ a myšlenek pomocí
hudebního nástroje – představy rytmické, melodické, tempové,
dynamické
Hudebně pohybové činnosti
Hudebně pohybové hry, orientace v prostoru
Taktování a pohyb na hudbu
Taneční kroky klasických i moderních tanců
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Mezipředmětové
vztahy

Čj – práce
s textem,
vyjádření
mluveného
slova zpěvem,
poslech hudby,
vyjádření
nálady, citu –
hudba jako
komunikační
prostředek
Vv – ilustrace
k písním,
propojení
komunikačních
prostředků

Vyučovací předmět:
Ročník:

Hudební výchova
8. /9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího
rozsahu
 rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického
orchestru
 uvede některá jména hudebních skladatelů a název
některého z jejich děl

Poslechové činnostiHudební dílo a jeho autor, vývojová období –
pravěk, starověk, středověk, renesance, baroko, klasicismus,
romantismus, hudba 20. století (impresionismus, expresionismus)
Hudební styly a žánry
Vznik a vývoj moderní populární hudby (jazz, swing, country,
blus, rock and roll, 60 léta, disko, …)
Vývoj moderní populární hudby u nás, Významní interpreti,
oblíbení zpěváci
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Mezipředmětové
vztahy

5.7.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA
5.7.2.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa
– poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání
směřuje k tomu, aby se naučili rozumět výtvarnému umění, aby se naučili chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást svého duchovního života
a bohatství společnosti. Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je,
aby si žáci osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a
prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet
kreativní stránky osobnosti žáka. Výtvarná výchova je integrujícím prvkem celkové rehabilitační práce, harmonizuje dětskou osobnost a umožňuje
možnou socializaci žáka. Plněním esteticko-výchovných úkolů přispívá k výchově kladných charakterových vlastností mladého člověka.
5.7.2.2.

Obsahové vymezení předmětu

Cílem výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základního vzdělávání je estetické osvojování přírody a světa kolem nás prostřednictvím výtvarných
činností, vytváření citlivého vztahu ke kráse, kultivování estetického vkusu k sobě a okolí, rozvíjení schopností žáků, zvláště vnímání, senzibility,
fantazie, vůle, intelektu a tvořivosti. Úkolem výtvarné výchovy je vytvářet používáním vhodných výtvarných technik základy výtvarných
dovedností a vědomostí s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem žáků.
5.7.2.3.

Časové vymezení předmětu

Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 1. – 7. roč.: 2 hodiny; 8. – 9. roč.: 1 hodina
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5.7.2.4.

Organizační vymezení předmětu

Výuka Výtvarné výchovy je organizována zpravidla v učebně určené pro výtvarnou výchovu. Žáci pracují samostatně anebo ve skupinách
(dvojice, rozdělení do větších skupin). Součástí výtvarné výchovy jsou návštěvy výstav, kulturních akcí., zúčastňování se výtvarných
soutěží.
5.7.2.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Podněcuje žáky k tvořivému myšlení.



Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci.



Využívá dostupných materiálů.



Vytváří pozitivní atmosféru.



Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci.



Učí žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje.



Vede žáky k otevřené a všestranné komunikaci.

UČITEL:
1. Kompetence pracovní:
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválí.
Učí žáky používat při výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky.
Vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
2. Kompetence sociální a personální:
Prohlubuje v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění.
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Učí žáky hodnotit práci svou i ostatních.
Vede žáky k uvědomování si sebe sama.
3. Kompetence komunikativní:
Učí žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých.
Vede žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám.
4. Kompetence k učení:
Učí žáky chápat umění a kulturu ve vzájemné provázanosti.
Vytváří vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu.
Prohlubuje v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě.
5. Kompetence k řešení problému:
Učí žáky různým výtvarným technikám a používání vhodných prostředků.
Na modelových příkladech učí žáky využívat vhodné postupy řešení problému.
Podporuje netradiční způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování.
6. Kompetence občanské:
Učí žáky vnímat výtvarnou výchovu jako způsob vyjadřování osobních prožitků.
Vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým a k toleranci jejich výtvarných projevů.
V hodnocení uplatňuje prvky pozitivní motivace.
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5.7.2.6.

Učební osnovy Vv

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
1. – 3.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák:



rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, barvy,
objekty (VV-3-1-01)



dále tyto prvky třídí a porovnává na základě svých
zkušeností, vjemů, zážitků a představ (VV-3-1-01)



dle svých dispozic uplatňuje v tvorbě vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
(VV-3-1-02)



vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými
smysly a využívá k jejich vizuálně obraznému
vyjádření vhodné prostředky (VV-3-1-03)



podle svých schopností vysvětluje různá vizuálně
obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává s
dosavadní zkušeností (VV-3-1-04)



nalézá obsah vizuálně obrazných vyjádření, které
samostatně vytvořil, vybral či upravil (VV-3-1-05)

Konkretizované učivo
Námětové okruhy: Podzim, Vánoce, Zima, Masopust, Velikonoce,
Jaro, Léto
Kreslířské techniky
Kresba dřívkem
Kresba perem
Kresba měkkou tužkou
Kresba rudkou, uhlem nebo pastelem

Mezipředmětové
vztahy

Čj – ilustrace
pohádek,
příběhů, básní

Prv – využívat
znalostí o
přírodě a
okolním světě
Malířské techniky
ve vlastním
Malba temperou
výtvarném
Malba vodovými barvami
Kromě tradičních způsobů malby i malba prsty, rozléváním barev i vyjádření
kombinováním technik

Grafické techniky
Otisky
Otisk ze šablony a z koláže
Kreslený monotyp
Odkrývaná technika (vosková)
Monotyp
Materiály a techniky plastického vyjadřování
Tvarování z modelovací hmoty
Tvarování papíru
Tvarování kovových materiálů
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
1. – 3.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:
 svou tvorbu popisuje, hodnotí, komunikuje o ní
(VV-3-1-05)

Konkretizované učivo
Konstruování z pevných prvků
Další techniky
Koláž
Frotáž
Muchláž
Výtvarné objekty
Výtvarné aktivity
Účast na výtvarných aktivitách
Péče o prostředí kolem sebe

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
(VV-3-1-01 až VV-5-1-05p)
 rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie,
barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní,
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života s dopomocí učitele (VV-3-1-01p)
 uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své
činnosti sdělit svým spolužákům (VV-3-1-02p, VV3-1-04p)

311

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
4. – 5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák:
 pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
při vlastní tvůrčí činnosti, porovnává je na základě
vztahů - světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné (VV-5-1-01)








Konkretizované učivo
Námětové okruhy: Lidské tělo, Vesmír, Živá příroda, Neživá
příroda, Společnost, Věda a technika, Vánoce, Velikonoce

Kreslířské techniky
Kresba dřívkem
Kresba perem
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného Kresba měkkou tužkou
vyjádření ve vztahu k celku; v plošném vyjádření Kresba rudkou, uhlem nebo pastelem
linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup; v prostorovém Malířské techniky
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu Malba temperou
Malba vodovými barvami
tělu i jako nezávislý model (VV-5-1-02)
Kromě tradičních způsobů malby i malba stěrkou, prsty,
při vlastní tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se rozléváním barev i kombinováním technik
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností,
které mají komunikační charakter - ve vztahu k Grafické techniky
Otisky
nejbližšímu sociálnímu okolí (VV-5-1-03)
Otisk ze šablony a z koláže
nalézá vhodné prostředky k vizuálně obraznému Kreslený monotyp
Odkrývaná technika (vosková)
vyjádření, využívá při tvorbě všechny smysly
Monotyp
(VV-5-1-04)
uplatňuje ve všech činnostech osobitost svého Materiály a techniky plastického vyjadřování
vnímání - v tvorbě i v její interpretaci, v přístupu Tvarování z modelovací hmoty
Tvarování papíru
k realitě (VV-5-1-05)
Tvarování kovových materiálů
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Mezipředmětové
vztahy

Čj – využít
spojení výtvarné
výchovy a
literatury, práce
s ilustrací

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
4. - 5.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Konstruování z pevných prvků
Žák:
 svobodně vyjadřuje nové i neobvyklé pocity,
Další techniky
prožitky (VV-5-1-05)
Koláž
 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného Frotáž
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace Muchláž
Asambláž
(VV-5-1-06)
Výtvarné objekty
 nalézá a zapojuje obsah vlastních vizuálně
obrazných vyjádření do komunikace v sociálních Výtvarné aktivity
Účast na výtvarných aktivitách
vztazích (VV-5-1-07)
Péče o prostředí kolem sebe
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu,
realizuje svůj tvůrčí záměr
(VV-5-1-01p až VV-5-1-07p)
 rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává 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
(VV-5-1-01p, VV-5-1-02p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
4. – 5.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i
sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a
fantazie (VV-5-1-03p, VV-5-1-04p)
 vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla (VV-5-1-06p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
6. /7.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák :
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu
prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů;
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; (VV-9-1-01)
 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
(VV-9-1-02)
 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v
proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé
metody uplatňované v současném umění a
digitálních médiích (VV-9-1-03)
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky
s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně
obrazných vyjádření) VV-9-1-04)

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Dodržování všech pravidel a postupů při tvorbě výtvarných prací – Čj – kniha a
pracovní místo, prostředí, pomůcky, hygiena,
ilustrace, popis
obrazu, úprava
písma v obrazu,
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky – linie, tvary, objemy, - uspořádání prvků v ploše
knihy
Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, prožitků, výtvarného
představ, zkušeností, myšlenek, situací a událostí
umění
Reflexe ostatních uměleckých druhů – hudebních, dramatických
Práce s netradičními materiály
KRESBA
kresba tužkou, perem, uhlem, křídou
linie, tvar a rytmus
geometrické tvary
tematické práce – Vánoce, Velikonoce, masopust, atd.
krajina – základy perspektivy
písmo, typy, styly, druhy
linie, tvar, objem, rytmus
ilustrátoři učebnic, literatury
tematické práce
MALBA
suchým pastelem
temperové, vodové barvy, akvarel, pastel
správná technika malby – větší plocha
odstín – sytost, tón, kontrast, harmonie
psychický účinek barev
tematické práce – roční období, pravidelné svátky
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M – tvary,
rovinné útvary,
sepětí s tvary
měření,
rozvržení
obrazové
kompozice

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
6. /7.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 upltňuje základní dovednosti při přípravě,
realizacia prezentaci vlastního tvůrčího záměru
(VV-9-1-01)
 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 (VV-9-1-01p, VV-9-1-03p)
 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 (VV-9-1-02p)

Konkretizované učivo

GRAFICKÉ A KOMBINOVANÉ TECHNIKY
linoryt, papíroryt
tisk z koláže
dekorační práce, přírodní motivy
tematické práce
PLASTICKÁ TVORBA
papír, hlína, modelína, přírodní materiály, textil
dekorační práce
ČLOVĚK A UMĚLECKÉ DÍLO
působení uměleckého díla na člověka, uplatnění písma
kladný vztah k uměleckému dílu, estetické cítění
malba, kresba, objekty, plastika, grafika
arteterapie – projev vlastních emotivních pocitů a nálad
Uplatňování subjektivity
Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru
Animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama
Vlastní tvůrčí činnost
Ověřování komunikačních účinků
Osobní postoj – důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně
obrazných vyjádření, kritéria jejich porovnávání
Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru
autora
Historické, sociální a kulturní souvislosti
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
8. /9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky
s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně
obrazných vyjádření (VV-9-1-04)
 rozliší působení vizuálně obrazového vyjádření v
rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu (VV-9-1-05)
 interpretuje umělecká vizuálně obrazová vyjádření
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých
znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků (VV-9-1-06)
 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů (VV-9-1.07)
 ověřuje
komunikační
účinky
vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci (VV-9-1-08)

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Dodržování všech pravidel a postupů při tvorbě výtvarných prací – Čj – kniha a
pracovní místo, prostředí, pomůcky, hygiena
ilustrace, popis
obrazu, úprava
písma v obrazu,
Rozvíjení smyslové citlivosti
Prvky – linie, tvary, objemy, - uspořádání prvků v ploše
knihy
Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, prožitků, výtvarného
představ, zkušeností, myšlenek, situací a událostí
umění
Reflexe ostatních uměleckých druhů – hudebních, dramatických
Umělecká výtvarná tvorba , fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama, …
Práce s netradičními materiály
M – tvary,
KRESBA
rovinné útvary,
práce s uměleckým dílem – hledání detailů, základních geometrických sepětí s tvary
tvarů, atd.
měření,
Tiskovina, reklama (umělecký vliv, ovlivnění)
rozvržení
lidská figura – základní proporce a pohyb postavy
obrazové
MALBA
kompozice
temperové, vodové, plakátové barvy, pastel
vyjádření emocí, nálad, fantazie
tematické práce
GRAFICKÉ A KOMBINOVANÉ TECHNIKY
lidová tvorba, užité umění
prostorové práce
výtvarné práce na PC

317

Vyučovací předmět:
Ročník:

Výtvarná výchova
8. /9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 upltňuje základní dovednosti při přípravě,
realizacia prezentaci vlastního tvůrčího záměru
(VV-9-1-08p)
 upltňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci
a prezentaci vlastního tvůrčího záměru (VV-9-1-01)
 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 (VV-9-1-01p, VV-9-1-03p)
 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 (VV-9-1-02p)
 vnímá a porovnává výsledky běžné I umělecké
produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity (VV9-1-06p)

Konkretizované učivo

PLASTICKÁ TVORBA
práce s hlínou, papírem, kartonem, přírodními materiály
tematické práce
ČLOVĚK A UMĚLECKÉ DÍLO
nejznámější díla malířů a sochařů
kladný vztah ke kultuře
estetické cítění a vlastní životní styl
malba, kresba, objekty, plastika, grafika, fotografie, animovaný
film, elektronický obraz, uplatnění písma
vývoj výtvarného umění, historie
arteterapie – projev vlastních emotivních pocitů a nálad
Uplatňování subjektivity
Hledisko vnímání obrazových vyjádření – vizuální, statické,
dynamické
Hledisko motivace – fantazijní, symbolická, založená na
smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní
Ověřování komunikačních účinků
Osobní postoj – důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně
obrazných vyjádření, kritéria jejich porovnávání
Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru
autora
Historické, sociální a kulturní souvislosti
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Mezipředmětové
vztahy

5.8.

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

5.8.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA
5.8.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní
vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako významného činitele působící na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky
k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a
sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální
role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru
odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a
pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu
k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Takový vztah k pohybovým
aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu.
Vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ je nově zařazený na II.stupni naší školy a je součástí vyučovacího předmětu Tělesná výchova .Jeho úkolem
je rozšířit znalosti žáků podle jejich individuálních možností a schopností v oblasti běžného života v rodině ve škole a společnosti.Má žákům
pomáhat usnadnit přechod z oblasti nabytých teoretických znalostí a vlastních zkušeností do víru běžného života.Jde o to,aby žáci dokázali využít
nabytých zkušeností z oblasti zdravého životního stylu,péče o své zdraví, odmítání škodlivých látek,šikany a vše promění v harmonický rozvoj své
osobnosti a harmonického osobního života.
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5.8.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a na velmi různou úroveň jejich
pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího předmětu Tělesná výchova je členěna do jednotlivých ročníků I.stupně. I když
jevzdělávací obsah předmětu rozpracován do jednotlivých ročníků, je rozdělen do tématických bloků, které se meziročníkově opakují a postupně
rozšiřují.
Obsahem učiva „Výchova ke zdraví“jsou mezilidské vztahy, jako přátelství a kamarádství. Změny v životě jedince od puberty, první lásky, až po
výchovu potomků. Zdravý způsob života včetně ochrany před HIV a dalšími civilizačními nemocemi.

5.8.1.3.

Časové vymezení předmětu

Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 1. – 9. roč.: 2 hodiny;
Vyučovací obor „Výchova ke zdraví“: 8. – 9. roč.: 1 hodina
Do výuky Tělesné výchovy na 1. stupni je zařazen plavecký výcvik, který se uskutečňuje v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin (Opatření
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Č.j. MSMT-7019/2017).

5.8.1.4.

Organizační vymezení předmětu

Do výuky Tělesné výchovy na 1. stupni je zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn „smluvně“ s plaveckou školou.
Vyučovací obor „Výchova ke zdraví „ bude probíhat ve třídě, kde se bude vyučovat teoretická část předmětu. Formou modelových situací,
praktického předvádění, práce ve skupinách, testy pro zjištění vědomostí a ústního zkoušení. Dále v blízkém okolí školy ve známém prostředí jako
je návštěva kulturních a sportovních akcí pořádaných městem Frýdlant. Rovněž exkurze v různých zařízeních pro výuku pracovního dorostu.
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5.8.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:
- Vede žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňuje žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení.
- Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
- Vede žáky k otevřené všestranné a účinné komunikaci
- Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmech, respektovat a hodnotit práci
- Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci při volbě jejich budoucího povolání
UČITEL:
1. Kompetence komunikativní
Klade důraz na kulturní úroveň komunikace
Podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky
Vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti
2. Kompetence sociální a personální
Učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
Podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
Učí žáky k uvědomělosti významu sociálních vztahů a rolí ve sportu
3. Kompetence pracovní
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci
Při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
Učí žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečně sportovní či jiné pohybové
činnosti
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4. Kompetence k učení
Vede žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla
Uplatňuje individuální přístup k žákovi
5. Kompetence k řešení problémů
Podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů
Podporuje žáky, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti
6. Kompetence občanské
Vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí
Nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity /kulturní, sportovní a rekreační /
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5.8.1.6.

Učební osnovy Tv

Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
1. – 3.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák:











spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti (TV-3-1-01)
zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění (TV-3-1-02)
dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků, na správné dýchání
používá základní tělocvičné pojmy - názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní
reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti (TV-3-1-05)
uplatňuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady
hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, v
přírodě (TV-3-1-04)
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích (TV-3-1-03)
jedná v duchu fair-play a dodržuje základní
pravidla her
soutěží v družstvu a uvědomuje si porušení
pravidel a následků pro sebe i družstvo

Konkretizované učivo
Význam pohybu pro zdraví – cvičení během dne, pohybový
režim
Příprava organismu - příprava ke sportovnímu výkonu, uklidnění
po zátěži, napínací a protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, dýchání,
průpravná, kompenzační a relaxační cvičení
Hygiena při TV – vhodné oblečení a obutí
Tělocvičné pojmy - komunikace v TV
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost při TV, první pomoc, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek
Základy sportovních her
Míčové hry a pohybové hry
Pohybová tvořivost a využití náčiní při cvičení
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her
a soutěží, zásady jednání a chování
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
1. – 3.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
 respektuje zdravotní handicap, zvládá jednoduchá
speciální cvičení související s vlastním oslabením

Základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly
Sezónní sport – turistika a pobyt v přírodě, ochrana přírody, jízda
na koloběžkách, hry na sněhu, dětská hřiště

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost (TV-3-1-01p)
 dodržuje základní zásady bezpečnosti při
pohybových činnostech a má osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových aktivitách (TV3-1-04p)
 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti (TV-3-1-05p)
 projevuje kladný postoj k motorickému učení a
pohybovým aktivitám
 zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou
orientaci podle individuálních předpokladů

Cvičení pro děti - jednoduché tanečky, základy estetického
pohybu, kondiční cvičení s hudbou, vyjádření melodie a rytmu
pohybem
Vztah ke sportu - zásady jednání a chování - fair play
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
4. – 5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup
Žák:
 podílí se na realizaci pravidelného pohybového
režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti,
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti (TV-5-1-01)
 dbá na správné držení těla při různých činnostech i
provádění cviků
 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením (TV-5-1-02)
 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty
osvojených pohybových her (TV-5-1-03)
 používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
 dbá na správné dýchání a uplatňuje zásady
pohybové hygieny, dodržuje pravidla bezpečnosti
při sportování (TV-5-1-04)
 respektuje zdravotní handicap a zná význam
sportování pro zdraví, adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
(TV-5-1-04)
 zná a užívá základní tělocvičné pojmy - názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
(TV-5-1-07)

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

M – měření času
Význam pohybu pro zdraví – cvičení během dne, pohybový – běh,
režim
měření
vzdálenosti –
Příprava organismu - příprava ke sportovnímu výkonu, uklidnění hod, skok do
po zátěži, napínací a protahovací cvičení
dálky,
vyhodnocování Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, dýchání, tabulky
správné zvedání zátěže, průpravná, kompenzační a relaxační
cvičení
Hygiena při TV – vhodné oblečení a obutí, hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí
Tělocvičné pojmy - komunikace v TV
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost při TV, první pomoc, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
4. – 5.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:
 zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti, cvičí podle jednoduchého
nákresu, popisu cvičení (TV-5-1-07)
 jedná v duchu fair-play, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje, respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví (TV-5-1-06)
 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka, reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti (TV-5-1-05)
 soutěží v družstvu a dohodne se na spolupráci a
jednoduché taktice družstva a dodržuje ji
 dovede získat informace o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště
(TV-5-1-10)
 objektivně zhodnotí svůj výkon, porovná ho s
předchozími výsledky (TV-5-1-09)
 zvládá jízdu na kole na dopravním hřišti, zná
jednoduchá pravidla silničního provozu
 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže
na úrovni třídy (TV-5-1-08)

Konkretizované učivo

Základy sportovních her
Míčové hry a pohybové hry
Pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení,
organizace při TV
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her
a soutěží
Zásady jednání a chování
Základy atletiky
Rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly
Sezónní sport – turistika a pobyt v přírodě, ochrana přírody, jízda
na kole na dopravním hřišti, hry na sněhu, dětská hřiště
Cvičení pro děti – jednoduché tance, základy estetického pohybu,
kondiční cvičení s hudbou, vyjádření melodie a rytmu pohybem
Vztah ke sportu - zásady jednání a chování - fair play, olympijské
ideály a symboly
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
4. – 5.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu Základní plavecká výuka – hygiena plavání, adaptace na vodní
plavání, zvládá v souladu s individuálními prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob
předpoklady základní plavecké dovednosti (TV-5- (plavecká technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
1-11)
 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany
a bezpečnosti (TV-5-1-12)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření:
 chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje
pohyb do denního režimu (TV-5-1-01p)
 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v
souvislosti s vlastním svalovým oslabením (TV-5-1-02p)
 zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých
pohybových možností a schopností (TV-5-1-03p)
 uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové
činnosti (TV-5-1-04p)
 reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové
činnosti (TV-5-1-05p)
 dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
(TV-5-1-06p)
 zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
4. – 5.

List č. 4

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 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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Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
6. - 9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem (TV-9-1-01)
 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky
zvolí vhodný rozvojový program (TV-9-1-02)
 samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými
svaly (TV-9-1-03)
 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
(TV-9-1-04)
 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost (TV-9-1-05)
 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
(TV-9-2-01
 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny
(TV-9-2-02)
 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu (TV-9-3-01)

Význam pohybu pro zdraví, zdravý životní styl
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech a ve cvičebním
prostoru; sportovní etika
Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalencí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a
jiná zdravotně zaměřená cvičení, překonávání únavy;
PRVNÍ POMOC, dopomoc, záchrana, ošetření,

Mezipředmětové
vztahy

P – biologie
člověka, péče o
zdraví, zdravý
životní styl

M – měření
času, dráhy,
vzdálenosti,
Tělocvičné pojmy – komunikace v Tv – názvosloví osvojovaných dodržování
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná pravidel,
komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových postupů
činnostech
Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční hry a aktivity
Z – turistika
Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí v ČR, ve světě,
akrobacie – kotoul vpřed, přeskoky, trampolína – skoky s přírodní
dopomocí
zákonotosti
švédská bedna napříč – přelezy, přeskoky
koza nadél – roznožka s dopomocí
šplh na tyči -technika šplhu s přírazem (je-li k dispozici tělocvična
s lanem či tyčí)
lavička – chůze a její modifikace, rovnovážné postoje, změny
poloh, obraty, náskoky, seskoky
rytmická a kondiční gymnastika – rytmický krok, rovnovážná
cvičení a cvičení na správné držení těla, cvičení s hudbou;
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
6. - 9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup










Žák: naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc pro
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu (TV-9-3-02)
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji (TV-9-303)
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající
z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora (TV9-3-04)
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí (TV-9-3-05)
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže (TV-9-306)
zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci (TV-9-0307)

Konkretizované učivo

Úpoly – základy sebeobrany
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 – herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
Turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do
terénu, BESIP, táboření – ochrana přírody;
základy orientačního běhu, přežití v přírodě – ukrytí, zajištění
vody, potravy, tepla
Plavání – podle podmínek a zajištění – plavecká výuka
Lyžování – podle místních podmínek
základy lyžování – běh (klasický), lyžařské potřeby – zajištění a
péče; lyžařská turistika, bezpečnost pohyby v zimní krajině
(horské)
Bruslení – využití zimního stadionu v blízkosti školy;
Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů,
soutěžích
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření,
evidence, vyhodnocování;
Zdravotní Tv – prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Tělesná výchova
6. - 9.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových
schopností a o rozvoj pohybových dovedností
základních
sportovních
odvětví
včetně
zdokonalování základních lokomocí (TV-9-1-02p)
 cíleně se připraví na pohybovou činnost a její
ukončení; využívá základní kompenzační a
relaxační techniky k překonávání únavy (TV-9-103p)
 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem (TV-9-1-04p)
 vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a
tomu přizpůsobuje pohybové aktivity (TV-9-1-04p)
 uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci
a zvládá zajištění odsunu raněného (TV-9-1-05p)
 uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním
provozu chápe zásady zatěžování; jednoduchými
zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti
(TV-9-1-05p)
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Vyučovací předmět:
Vzdělávací obor:
Ročník:

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
8./9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Žák:
 uvědomoje si spojení člověka s přírodou, chrání
přírodu a své zdraví,
 podporuje své zdraví aktivními a smysluplnými
činnostmi, pravidelně se pohybuje, sportuje, dbá na
svůj zdravý životní styl,






nabývá vědomostí o zdravé výživě,
zná a chápe význam potravinové pyramidy, její
složení a poměr jednotlivých potravinových skupin,
vyjmenuje základní potravinové skupiny, aktivně
sdělí, kde se potraviny pěstují, nakupují a jak se
uchovávají,
sestaví zdravý jídelníček,
seznámí se se základními živinami a jejich
významem pro zdraví člověka

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

P – biologie
Cesta ke zdraví
Člověk, součást přírody
člověka, péče o
Zdraví, péče o zdraví, zodpovědnost, co je to zdraví, WHO – zdraví, zdravý
světová zdravotnická organizace,
životní styl
Biologická, psychická a sociální pohoda
Životní styl
Zdravá výživa
Výživa člověka, potravinová pyramida
Co by v jídelničku nemělo chybět
Potravinové skupiny – 1. Obilniny, rýže, těstoviny, pečivo,
2. Ovoce, 3. Zelenina, 4. Ryby, maso, drůbež, vejce, luštěniny,
5. Mléko, mléčné výrobky, 6. Sůl, tuky, cukry
Zásady zdravé výživy,
Poživatiny – potraviny, pochutiny,nápoje,
Základní živiny – sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerální
látky
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Vyučovací předmět:
Vzdělávací obor:
Ročník:

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
8./9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Žák:








zná význam rodiny pro sebe a pro společnost,
zná členy rodiny, vyjmenuje je a zná základní
informace a údaje o rodičích a sourozencích
Chápet a vysvětlí základní rodokmen – rodiče,
prarodiče, sourozenci a jejich vztahovou
příslušnost
učí se spoluvytvářet klidný a spokojený domov,
beseduje, vyjádři svůj názor a přání, učí se
toleranci v rodině, uctívá své rodiče
poznává sám sebe, kriticky hodnotí své schopnosti
a nedostatky tím, že dokáže o sobě hovořit a to
zejména za podpory vyučujícího a spolužáků
projevuje zdravé sebevědomí – v čem jsem
dobrý(á) a jak umím být prospěšný ostatním
zná druhy komunikace, uznává zásady slušného
společenského chování, vyjádří svůj názor a
hodnoty

Konkretizované učivo

Můj domov, moje rodina
Moje rodina a já, členové rodiny, matka, otec – biologický rodič,
Zákon o rodině, rodinné právo,
Rodina základní a rodina rozšířená,
Rodokmen
Domov – co je domov, význam pro jedince,
Mé místo – pokoj, kde mám své soukromí,
Hodnoty, které vytvářejí spokojený domov,
Já a lidé kolem mě
Osobnost, co vím sám o sobě
Typy osobnosti, vlastnosti, charakteristika
Komunikace a její druhy, prostředky verbální a neverbální,
Přátelství, kamarádství, partnerské vztahy,
Vyjádření svého názoru – mé právo
Hierarchie hodnot
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Vyučovací předmět:
Vzdělávací obor:
Ročník:

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
8./9.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 vysvětlí pojem puberta,
 aktivně se seznamuje se základními pojmy
reprodukčních orgánů muže a ženy, pochopí a
rozumí pojmu početí a rozmnožování,
 uvědomuje si, že zodpovědné chování je důležité jak
u chlapce tak u dívky,
 vysvětlí, jak se má chránit proti nechtěnému
otěhotnění, zná druhy antikoncepce pro ženy a
muže,
 zná základní dovednosti péče o malé dítě bezpečnost, poskytnutí stravy a hygieny,
 zná nemoci, kterými se může člověk nakazit
pohlavním stykem,

Na prahu dospělosti
Dětství, dospělost
Dospívání chlapců a dívek – puberta, tělesné a psychické změny,
Reprodukční systém, pohlavní aktivita,
Dívka – žena, menstruační cyklus, hygiena, pohlavní orgány ženy,
Chlapec – muž, pohlavní orgány muže,
Početí a rozmnožování,
Antikoncepce, plánované rodičovství,
Základy péče o dítě,
Pohlavní nemoci, prevence,
Poruchy pohlavní identity





Život bez závislostí
Závislost – co to je,
Drogová závislost, rozdělení drog
zná a vyjmenuje závislosti, které jsou škodlivé a Historie závislosti, zneužívání drog,
Nebezpečí drogové závislosti, jak drogy odmítat, prevence,
nebezpečné,
seznámí se se základním rozdělením drog, zná
nebezpečnost drog a jejich důsledky na zdraví
člověka,
zná způsoby odmítání drog
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Vyučovací předmět:
Vzdělávací obor:
Ročník:

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
8./9.

List č. 4

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 uvědomuje si možnost nebezpečí, chrání se a zvládá
ochranu svoji a ostatních – používá telefonní čísla
odborné pomoci
 zvládá krizové situace, nedůvěřuje cizím lidem –
používá naučené modely chování
 zná základní pravidla BESIPu – chodec, cyklista,
vybavení kola, první pomoc při nehodě – zajištění
odborné pomoci, bezpečné chování na vozovce
 dodržuje a zná pravidla bezpečnosti práce –
předchází úrazu, rozliší rizika, ovládá základy první
pomoci a přivolání lékařské pomoci
 dodržuje postupy jednání a chování při
mimořádných událostech – ochrana zdraví,
majetku, evakuace, umí použít tel.č. tísňového
volání

Chráníme své bezpečí
Bezpečí – význam
Děti a cizí lidé – hodní a zlí lidé – zásady chování, ochrana svého
bezpečí,
BESIP – Zákon o silničním provozu, chodec, cyklista, vybavení
jízdního kola,
Ochrana před úrazem – popálení, otrava, tonutí, zlomeniny,
odřeniny, pády, první pomoc, prevence,
Ochrana člověka za mimořádných událostí – varovný signálvšeobecná výstraha a signál požární poplach, MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI – zemětřesení, vichřice, sucha, přívalové deště,
sesuvy půdy; evakuace-evakuační zavazadlo, telefonní čísla
tísňového volání
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Vyučovací předmět:
Vzdělávací obor:
Ročník:

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
8./9.

List č. 5

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 rozumí pojmu šikana, zaujme zdravý postoj vůči
nevhodnému chování, dokáže upozornit na agresi a
pomůže tak slabšímu
 chápe, že každý člověk má svá práva, která nesmí
nikdo zneužívat
 umí komunikovat se svými vrstevníky a vytváří
s nimi pozitivní vztahy

Šikana
Co je šikana, oběť – změny v chování, vytvoření bezpečného
prostředí – co musíme udělat oběť a co ostatní; agresor – jak se
chová, možné příčiny jeho nebezpečného a nevhodného chování;
můj postoj a názor na šikanování, prevence,



AIDS
HIV pozitivní, způsoby přenosu, prevence

zná základní informace o AIDS, ví, jak se lidé
mohou nakazit, chápe význam slov – bezpečné
chování, dodržuje pravidla ochrany před
nákazou
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5.9.

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

5.9.1. PRACOVNÍ ČINNOSTI
5.9.1.1.

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, vede žáky k získání základních uživatelských
dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména
manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě
a ve společnosti.
Vyučovací předmět Pracovní činnosti je pro žáky s lehkým mentálním postižením prvořadým rehabilitačním předmětem, který od nejnižšího
ročníku systematicky ovlivňuje rozvoj jejich motoriky vytvářením pracovních dovedností a spolupůsobí na zvýšení jejich mentální
a psychickou úroveň.
Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností
a technikou v jejich rozmanitých podobách v širších souvislostech. Vyučovací předmět vytváří u žáků kladný vztah k práci, plní základní přípravu
pro budoucí povolání, ale i pro potřebu praktického života v rodině a snazší zapojení do běžného života.
5.9.1.2.

Obsahové vymezení předmětu

Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní činnosti obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo ze všech tematických okruhů
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – na 1.stupni: práce s drobným materiálem, práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a Příprava
jednoduchých pokrmů. Na 2. stupni: Práce s technickými materiály, Práce s ostatními materiály, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce,
chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů a Svět práce, který je v 8. a 9. ročníku. V Pracovní činnostech získávají žáci základní
vědomosti o materiálu, nástrojích a pracovních postupech. Učí se správně organizovat, udržovat pořádek na pracovišti, dbát hygienických a
bezpečnostních pravidel a osvojují si kulturní návyky.
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5.9.1.3.

Časové vymezení předmětu

Týdenní vyučovací dotace v jednotlivých ročnících: 1., 2., 5. roč.: 2 hodiny; 3., 4., 6. – 9. roč: 3 hodiny
5.9.1.4.

Organizační vymezení předmětu

Na 1. stupni se třídy nedělí. Na 2. stupni jsou žáci při výuce rozděleni do dvou pracovních skupin chlapci a dívky.
Praktické činnosti uvedené v osnovách pro žáky s lehkým mentálním postižením pro dílenské práce jsou doporučeny pro chlapce v celém rozsahu.
Pro dívky jsou doporučeny práce v domácnosti rovněž v plném rozsahu. Pěstitelské práce jsou rozděleny pro skupinu chlapců a skupinu dívek
stejným dílem. Žáci mohou v hodinách pracovního vyučování pracovat pod vedením učitele s elektrickými přístroji na 220 V (elektrické spotřebiče
v domácnosti a el. pracovní nářadí v dílně).
Výuka probíhá převážně v odborných učebnách školy – školní dílna, výtvarná dílna, odborná učebna výpočetní techniky. Dále na školním pozemku,
ve skleníku, v areálu školy a v nejbližším okolí školy formou exkurzí (školní statek OU – rostlinná a živočišná výroba, podnik pro výrobu nábytku,
Jatka Prošek, dřevařský závod Pila – zpracování dřeva, zahradnictví).
5.9.1.5.

Předmětové strategie

UČITEL:


Podněcuje žáky k tvořivému myšlení tím, že navrhuje různé možné postupy a výrobní operace.



Rozvíjí u žáků spolupracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci druhých.



Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a používat vhodné materiály a nástroje.



Volí vhodné metody a formy práce, motivuje žáky.



Vytváří podmínky pro vhodnou pracovní atmosféru.



Využívá dostupných materiálů, o nových výrobních metodách práce a vzdělávání.
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UČITEL:


Kompetence pracovní
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválí.
Při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí, mění pracovní podmínky.
Cíleně posiluje (motivuje) žáky k dosažení jimi zvoleného budoucího povolání.



Kompetence sociální a personální
Učí žáky pracovat týmech.
Učí žáky vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku spolupráce.
Podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování.

 Kompetence komunikativní
Vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor.
Vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, sebe, ostatních lidí.
Důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu.
 Kompetence k učení
Učí žáky plánovat, organizovat a hodnotit své činnosti.
Podporuje samostatnost a tvořivost.
Motivuje, učí trpělivosti, povzbuzuje.
 Kompetence k řešení problémů
Učí žáky nebát se problémů.
Podporuje samostatnost, tvořivost, respektuje vlastní smysluplný návrh žáka na provedení práce, na vnější úpravu výrobku.
Podporuje využívání moderní techniky při řešení problémů.
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 Kompetence občanské
Netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
Dbá na dodržování pravidel chování žáků.
Netoleruje sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita).
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5.9.1.6.

Učební osnovy Pč

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
1. – 3.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů (ČSP-3-1-01)
pracuje podle slovního návodu a předlohy
(ČSP-3-1-02)

Prv – znalost
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vlastnosti materiálů (přírodniny, papír, karton, textil, modelovací povolání rodičů,
hmota, aj.)
význam práce,
Jednoduché pracovní operace a postupy
sběr přírodnin
Pracovní pomůcky a nástroje
Lidové zvyky a tradice
Náměty k ročnímu období



zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi (ČSP-3-2-01)

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Stavebnice - montáž, demontáž
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem




pečuje o nenáročné rostliny (ČSP-3-3-02)
provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování (ČSP-3-3-01)
připraví tabuli pro jednoduché stolování
(ČSP-3-4-01)

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Základy péče o pokojové rostliny - zalévání, otírání listů
Pěstování rostlin ze semen v místnosti

chová se vhodně při stolování (ČSP-3-4-02)

PŘÍPRAVA POKRMŮ
Základní vybavení kuchyně
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
Úklid a čistota

Žák:
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Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
1. – 3.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:
 zvládá základní manuální dovednosti při práci s
jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů (ČSP-3-1-01p)
 pracuje podle slovního návodu a předlohy
(ČSP-3-1-02)
 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi (ČSP-3-2-01)





provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních
obdobích a popíše jeho výsledky (ČSP-3-3-01p)
pečuje o nenáročné rostliny (ČSP-3-3-02)
upraví stůl pro jednoduché stolování (ČSP-3-401p)
chová se vhodně při stolování (ČSP-3-4-02)

342

Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
4. – 5.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu (ČSP-5-1-03)
 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a
postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu (ČSP-5-1-01)
 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic (ČSP-5-1-02)
 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu (ČSP-5-1-04)

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vlastnosti materiálů (přírodniny, papír, karton, textil, modelovací
hmota, aj.)
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
Pracovní pomůcky a nástroje
Lidové zvyky a tradice
Náměty k ročnímu období
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
Zásady první pomoci





provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž (ČSP-5-2-01)
pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu (ČSP-5-2-02)
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu (ČSP-5-2-03)

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Stavebnice - montáž, demontáž
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
Zásady první pomoci
Údržba jízdního kola
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Mezipředmětové
vztahy

Vv – spojení
pracovních
činností a
výtvarných
technik
Př – cyklista,
sběr plodin

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
4. – 5.

List č. 2

Konkretizovaný výstup
Žák:










provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
(ČSP-5-3-01)
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i
jiné rostliny (ČSP-5-3-02)
volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní (ČSP-5-3-03)
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu (ČSP-5-3-04)
orientuje se v základním vybavení kuchyně
(ČSP-5-4-01)
připraví samostatně jednoduchý pokrm
(ČSP-5-4-01)
dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování (ČSP-5-4-01)
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
(ČSP-5-4-01)

Konkretizované učivo
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Základy péče o pokojové rostliny - zalévání, otírání listů
Pěstování rostlin ze semen v místnosti
Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování,
výživa rostlin
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

PŘÍPRAVA POKRMŮ
Základní vybavení kuchyně
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
Úklid a čistota
Technika v kuchyni - historie a význam
Výběr, nákup a skladování potravin
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
4. – 5.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:
 vytváří přiměřenými pracovními postupy různé
výrobky z daného materiálu (ČSP-5-1-01p)
 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii (ČSP-5-1-02p)
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu (ČSP-5-1-03)
 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při drobném poranění
(ČSP-5-1-04p)






provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž (ČSP-5-2-01)
pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu (ČSP-5-2-02)
udržuje pořádek na svém pracovním místě,
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při drobném úrazu (ČSP-52-03p)
užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
4. – 5.

List č. 4

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro
pěstování vybraných rostlin (ČSP-5-3-01p)
 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i
jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
(ČSP-5-3-02p)
 volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní (ČSP-5-3-03)
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu na zahradě (ČSP5-3-04p)







uvede základní vybavení kuchyně (ČSP-5-4-01p)
připraví samostatně jednoduchý pokrm (ČSP-5-402)
dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování (ČSP-5-403p)
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (ČSP5-4-04)
uplatňuje zásady správné výživy
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
6./9.

List č. 1

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák:
 provádí jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň (ČSP-9-1-01)
 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálu, pracovních nástrojů a nářadí
(ČSP-9-1-02)
 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost (ČSP-91-03)
 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku (ČSP-9-1-04)
 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s
nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
(ČSP-9-1-05)

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Dílenské práce
Hygiena, pracovní oděv, bezpečnostní předpisy, první pomoc při
úrazu – BOZP
Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční opracování
Jednoduché pracovní postupy, organizace práce
Práce s různým materiálem, teoretické znalosti o výrobcích ze
dřeva, kovu, plastu – jejich využití a údržba
Lidové tradice, zvyky, řemesla
Práce se dřevem, kovem, plasty, sklem
Technické náčrty a výkresy, technické informace, návody, práce
podle vzorového výrobku

M – měření,
výpočty, nákres,
plánek, pracovní
postup





sestaví podle návodu, náčrtku, plánu, daný model
(ČSP-9-2-01)
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a
ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu
(ČSP-9-2-02)
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení (ČSP-9-2-03)

Práce s ostatními materiály
Přírodniny, papír, karton, vlna, bavlna
Základní dovednosti ručních prací
Výroba drobných oděvních a bytových doplňků, dekorace
DESING A KONSTRUOVÁNÍ
Stavebnice – konstrukční, elektrotechnické, elektronické)
Sestavování modelů, montáž a demontáž
Práce podle postupu, návodu, náčrtku, plánku
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F – materiál,
vlastnosti hmoty
Z – plodiny
v dané oblasti,
podnebné
podmínky
Ov – svět práce,
volba povolání

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
6./9.

List č. 2

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :

získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a
pracovních postupech; provádí jednoduché práce s
technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
(ČSP-9-1-01p)

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí (ČSP-9-1-02)

pracuje s jednoduchou technickou dokumentací,
orientuje se v pracovních postupech a návodech (ČSP-9-104p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
6./9.

List č. 3

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin (ČSP-9-3-01)
 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu (ČSP-9-302)
 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich
údržbu (ČSP- 9-3-03)
 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty (ČSP-9-3-04)
 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného zvířaty (ČSP-9-3-05)

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Základní podmínky pro pěstování
Znalost o půdě – příprava, zpracování
Rostliny – výživa, ochrana
Pokojové květiny – pěstování, ošetřování
Okrasné rostliny – exteriér, interiér, úprava květin, vazba
Zelenina – pěstování (osivo, sadba), výběr vhodné zeleniny pro
pěstování v daných podmínkách
Ovocné rostliny – druhy ovocných stromů, podmínky pro
pěstování, sklizeň a uskladnění, zpracování
Znalost léčivých rostlin, koření

Chovatelství – domácí zvířata, podmínky chovu, hygiena a
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných bezpečnost, kontakt se známými a neznámými zvířaty
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k
výzdobě (ČSP-9-3-02p)
 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými
rostlinami (ČSP-9-3-05p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
6./9.

List č. 4

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 provádí jednoduché operace platebního styku a
domácího účetnictví (ČSP-9-4-01)
 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech
k obsluze běžných domácích spotřebičů (ČSP-9-402)
 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením včetně údržby (ČSP-904-03)
 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem (ČSP-94-04)

Provoz a údržba domácnosti
Rozpočet domácnosti, příjmy a výdaje – ekonomika domácnosti
Úklid domácnosti, údržba oděvů, odpad a jeho ekologická
likvidace, spotřebiče domácnosti - ovládání, údržba, bezpečnost

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :

provádí jednoduché operace platebního styku (ČSP9-4-01p)

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a
zařízením, provádí drobnou dpmácí údržbu, používá vhodné
prostředky při práci v domácnosti (ČSP-9-4-03p)

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem nebo chemikálií (ČSP-9-4-04p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
6./9.

List č. 5

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče (ČSP-9-5-01)
 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy (ČSP-9-5-02)
 dodržuje
základní
principy
stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti (ČSP-9-5-03)
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni (ČSP9-05-04

Příprava pokrmů
Vybavení kuchyně, udržení pořádku a čistoty, bezpečnost a
hygiena provozu
Nákup a uskladnění potravin, jídelníček
Úprava pokrmů, za studena, tepelné úpravy – rodinné tradice a
recepty, vlastní zkušenost z domova
Nápoje – běžné z prodeje, doma připravované, vhodnost k danému
jídelníčku
Úprava stolu a stolování – jednoduché, slavnostní, zdobné prvky

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů
v souladu se zásadami zdravé výživy (ČSP-9-5-02p)
 dodržuje základní principy stolování a obsluhy u
stolu (ČSP-9.5-03p)




vybere a prakticky využívá vhodné pracovní
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání
konkrétních pozorování, měření a experimentů
(ČSP-9-6-01)
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k
nimž dospěl (ČSP-9-6-02)

Práce s laboratorní technikou
Laboratorní postupy a metody – seznámení se základními
pracovními postupy a praktickými pozorováními (dostupnost a
využitelnost)
Základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
6./9.

List č. 6

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 vyhledá v dostupných informačních zdrojích
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou
provést danou experimentální práci (ČSP-9-6-03)
 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany
životního prostředí při experimentální práci (ČSP9-6-04)
 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři (ČSP9-6-05)
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 vybere a prakticky využívá pracovní postup
konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při
práci s přístroji, zařízením a pomůckami nutnými
pro konání pozorování, měření, experimentu (ČSP9-6-01p)
 dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s
laboratorní technikou, příslušnými nástroji,
přístroji a pomůckami při laboratorních činnostech
(ČSP-9-6-04p)
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Mezipředmětové
vztahy

Vyučovací předmět:
Ročník:

Pracovní činnosti
6./9.

List č. 7

Konkretizovaný výstup

Konkretizované učivo

Žák:
 orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí (ČSP-9-8-01)
 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
vhodného povolání a profesní přípravy (ČSP-9-802)
 využije profesní informace a poradenské služby pro
výběr vhodného vzdělávání (ČSP-9-8-03)
 prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce (ČSP9-8-04)

Svět práce
Trh práce – povolání lidí, pracoviště, pracovní objekty, druhy
pracovních činností
Volba povolání – sebepoznání, sebehodnocení, zájmy a osobní cíle
Možnosti vzdělávání – učební obory, přijímací řízení, poradenské
služby
Zaměstnání – pracovní příležitosti (region), hledání zaměstnání,
životopis, pohovor se zaměstnavatelem, nezaměstnanost – úřady
práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
Podnikání – formy, drobné a soukromé podnikání

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření :
 orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí, v učebních oborech a středních školách
 posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně
pracovní orientace s přihlédnutím k potřebám
běžného života
 využije profesní informace a poradenské služby pro
výběr vhodného dalšího vzdělávání
 byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů
 byl seznámen s možnostmi využití poradenské
pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání
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Mezipředmětové
vztahy

6.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

6.1.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

6.1.1.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Účelem vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně je vybavit žáka „ klíčovými kompetencemi“, které představují soubor
vědomostí, dovedností, návyků a postojů, které uplatní v praktickém životě.
Základní otázkou pro hodnocení (úspěšnosti) žáka je otázka:„ Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělávání těmito klíčovými
kompetencemi vybaven?“ Odpověď na tuto „klíčovou evaluační otázku“ je tím nejsložitějším v hodnocení žáka i školy. Výuku i hodnocení je
nutno přizpůsobovat současným podmínkám a požadavkům žáků s lehkým mentálním postižením a respektovat tak jejich určitá omezení. Teprve
další život žáka ukáže, do jaké míry se podařilo vytčených vzdělávacích cílů dosáhnout a jak je žáci uplatní v praktickém životě.
Předmětem hodnocení žáka jsou konkretizované výstupy v jednotlivých předmětech dle ŠUP (školní učební plán).
Účelem vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně je vybavit žáka „ klíčovými kompetencemi“, které představují soubor
vědomostí, dovedností, návyků a postojů, které uplatní v praktickém životě.
Základní otázkou pro hodnocení (úspěšnosti) žáka je otázka: „ Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělávání těmito klíčovými
kompetencemi vybaven?“ Odpověď na tuto „klíčovou evaluační otázku“ je tím nejsložitějším v hodnocení žáka i školy. Výuku i hodnocení je
nutno přizpůsobovat současným podmínkám a požadavkům žáků s lehkým mentálním postižením a respektovat tak jejich určitá omezení. Teprve
další život žáka ukáže, do jaké míry se podařilo vytčených vzdělávacích cílů dosáhnout a jak je žáci uplatní v praktickém životě.
Předmětem hodnocení žáka jsou konkretizované výstupy v jednotlivých předmětech dle ŠUP (školní učební plán).
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6.1.2.

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKA UČITELEM

Klíčovou roli mezi všemi evaluačními činnostmi zaujímá ve ŠVP hodnocení a klasifikace žáka učitelem. Přímo v průběhu výchovně vzdělávacího
procesu poskytuje učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných
výstupů vedoucích ke klíčovým kompetencím.
Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech je formativní hodnocení. Učitel nesrovnává
žáky mezi sebou, ale zaměřuje se na dosahování učebních cílů u každého z nich (žák s IVP). Toto hodnocení umožňuje každému dítěti zažít
uspokojení z vykonané práce a nabýt patřičné důvěry ve své schopnosti, a podporuje rozvoj kompetence k učení. Hodnocení je založeno na
komunikaci mezi žákem a učitelem i žáky navzájem.
Hodnocení žáka je specifikováno v uceleném Klasifikačním řádu, který je přílohou ŠVP (příloha č. 1). Hodnocení se děje především klasifikací
(známkami) na prvním i druhém stupni. Pro žáky vzdělávajících se v daných předmětech (zejména v matematice a českém jazyce) podle
individuálního vzdělávacího plánu se využívá slovního hodnocení (písemná forma), které od běžné klasifikace známkami umožňuje podat žákovi
zpětnou vazbu o dosažení osobních pokroků, motivovat ho pro další práci a především zažít úspěch. Aby slovní hodnocení splnilo svoji informativní
funkci a zároveň žákovi neublížilo, musí být dostatečně konkrétní a soustředit se výlučně na žákův výkon. V tomto případě je využito hodnocení
kombinací obou způsobů.
Hodnocení cizích jazyků vyžaduje zvláštní zřetel u žáků se SVP. Zejména hodnocení dalšího cizího jazyka, kdy se žák s jazykem seznamuje, je
vhodné využívat prvky, které zvyšují motivaci a sebehodnocení žáka. Při hodnocení se vychýzí převážně z minimální doporučené úrovně
očekávaných výstupů.
Stejně jako výběr vhodných forem a metod výuky je i výběr vhodných forem a metod hodnocení žáka plně v rukou učitele. Metody a formy evaluace,
uvedené u jednotlivých vzdělávacích předmětů v části „Učební osnovy“, jsou pro vyučujícího pouze doporučením a návodem, které vhodné
evaluační metody a formy může při ověřování dosažení dílčích kompetencí žákem zvolit. Při výběru vhodné formy hodnocení by měl vyučující vždy
zvážit i její „motivační dopad“ na žáka s ohledem na jeho individuální vzdělávací potřeby a zvláštnosti.
Pro hodnocení žáků v období zavádění ŠVP (školní vzdělávací program) do pedagogické praxe byla přijata tato pravidla:


Učitel bude dbát na častou průběžnou zpětnou vazbu pro žáka (hodnotit i drobné výsledky jeho práce, dílčí …).
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Učitel bude hodnotit především změnu ve výkonu u žáka samotného.



Učitel důsledně rozlišuje proces učení a proces hodnocení.



Učitel předem žákovi stanoví obsah hodnocení a hlavní kritéria hodnocení.



Učitel podle daných kritérií společně posoudí výkon (učitel + žák).

Na prvním stupni se často používá metoda portfolia, tj. průběžného shromažďování ukázek toho, co má dítě zvládnuto, resp. doklady o rozdílu na
začátku a po dokončení učení většího celku. Žáci jsou bráni jako spolutvůrci svého portfolia, tj. spolurozhodující, které ukázky budou do něj
zařazeny. Portfolia se tak stávají nepostradatelnou součástí rozhovorů s rodiči o vzdělávání jejich dětí. Metoda portfolia je vnašem ŠVP
doporučena a záleží plně na rozhodnutí učitele, zda tuto metodu zvolí.
V průběhu vyučovacího procesu na prvním a druhém stupni se využívá slovního hodnocení (převážně ústní formou). Na druhém stupni žáci
provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
Písemné práce v pátém až devátém ročníku (matematika a český jazyk) musí být rovnoměrně rozloženy v jednotlivých klasifikačních obdobích.
Učitel daného vzdělávacího předmětu si volí formu hodnocení písemných prací (známkami, kombinace známky a slovního hodnocení, bodové
hodnocení, v devátém ročníku procentuální). Za koordinaci písemných prací je ve třídě zodpovědný třídní učitel, učitelka.
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7. KJDOPLNĚK K VYUČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA – DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR ETICKÁ
VÝCHOVA
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
Český jazyk + doplňující vzdělávací obor Etická výchova
Ročník:
1. – 3. ročník (1. období)
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Popis aktivity
Žák:

Základní komunikační dovednosti

Komunikační kruh:

-seznámí se s ostatními členy
skupiny

komunikace při vytváření
výchovného kolektivu

První řekne své jméno a jednu
zálibu, druhý informaci o
spolužákovi zopakuje a přidá vlastní
představení (doplňující informace –
informace o sourozencích, rodině,
atd.)



Představení

Očekávané výstupy
Žák si osvojí oslovování křestními
jmény, naslouchání, přiměřenou
gestikulaci

Aktivitu opakujeme a různě
obměňujeme


Představení, naslouchání

Žáky rozdělíme do dvojic:

-seznámí se s ostatními členy
skupiny, pozdraví, usměje se,
naslouchání m získává informace,
které si zapamatuje do dalších
aktivit

Dvojice se vzájemně zpovídá, učitel
má předem připravené otázky a
předvede jak má vzájemné
zpovídání vypadat – např. jak se
jmenuješ, kde bydlíš, atd,

- koriguje hlasitost svého mluvního
projevu, procvičuje si pozorné
naslouchání a jména svých spolužáků

Žáci sedí v kruhu, jeden žák pošeptá
svému sousedovi vlevo do ucha
nějaké jméno žáka, který také sedí
v kruhu. Sousední žák pošeptá jméno
dál. Jde to tak dlouho, dokud šeptané
jméno nedojde k hráči, jehož jméno
357

Žák si osvojí oslovování křestními
jmény, naslouchání, přiměřenou
gestikulaci, pozdrav, úsměv,
jednoduchá komunikační pravidla,
zdvořilost, otevřená komunikace

se shoduje se šeptaným jménem. Ten
zvolá: Stop! A šeptá dál nějaké jiné
jméno.
Aktivity různě obměňujeme.
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Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
Český jazyk + doplňující vzdělávací obor Etická výchova
Ročník:
1. – 3. ročník (1. období)
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Popis aktivity
Žák:

Základní komunikační dovednosti

-uvědomuje si slušnost pozdravení
při vstupu do třídy jako pracovního
kolektivu, slušnost pozdravit
návštěvu, která vešla do třídy

základní prvky verbální komunikace
v mezilidských vztazích

Očekávané výstupy

Učitel vede žákyk pravidelnému
pozdravení při vstupu do třídy, při
vstupu návštěvy do třídy zdravíme
tím, že jednotně povstaneme

Žák se podílí na vytváření
společenství třídy prostřednictvím
dodržování jasných a splnitelných
pravidel

Žáky rozdělíme do dvojic. Vyzkouší
si tři způsoby podání ruky – jak
podává ruku ten, kdo se cítí být
nadřazený nad ostatními, pak někdo,
kdo se cítí být méně než ostatní a
nakonec ten, kdo se cítí být
rovnocenný – kamarád ostatních.
V každé dvojici je vždy jeden, který
dává najevo svůj postoj a druhý,
který postoj vnímá. Role se vždy
otáčejí. Dvojice mohou pokračovat
hádáním, o který způsob šlo.

Žák si osvojí základní vědomosti a
dovednosti pro vytváření sebeúcty a
úcty k druhým

-pozdrav

-naučí se podáním ruky vyjádřit svůj
postoj

Učitel vytváří situace, které vedou
žáka, žáky ke kladení otázek a tím se
zapojují do komunikace a navazují
rozhovor – ve dvojicích nebo v kruhu
(nedokončená pohádka, vynechávání
podstatných věcí ve vyprávění,
obrázky, neúplné věty atd.

-otázka
- naučí se klást srozumitelné otázky,
neskákat druhému do řeči,
naslouchání a porozumění
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Žák si osvojí oslovování jmény,
naslouchání, jednoduchá
komunikační pravidla, poděkování

Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
Český jazyk + doplňující vzdělávací obor Etická výchova
Ročník:
4. - 5. ročník (2. období)
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Popis aktivity
Žák:
-uvědomuje si základy slušného
společenského chování, sebeúcty a
úcty k druhým

Základní komunikační dovednosti
základní prvky verbální komunikace
v mezilidských vztazích
-prosba

Žáci sedí v kruhua formou otázek
učitele odpovídají na otázky,
například: Kdy prosíme? Jak
prosíme? Koho prosíme? …..
Učitel nekomentuje ani nehodnotí
odpovědi.

-poděkování
Žáci sedí v kruhua formou otázek
učitele odpovídají na otázky,
například: Kdy děkujeme? Jak
děkujeme? Komu děkujeme? …..
Učitel nekomentuje ani nehodnotí
odpovědi.

Žáci sedí v kruhua formou otázek
učitele odpovídají na otázky,
například: Kdy se omlouváme? Jak
se omlouváme? Komu se
omlouváme? …..

-omluva

Učitel nekomentuje ani nehodnotí
odpovědi.
Hraní rolí: Omluva rodičům, učiteli,
spolužákovi,…..

360

Očekávané výstupy
Žák si osvojí oslovování jmény,
naslouchání, základy pozitivního
hodnocení a přijetí druhých,
přiměřenou gestikulaci

Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
Český jazyk + doplňující vzdělávací obor Etická výchova
Ročník:
4. -5. ročník (2. období)
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Popis aktivity
Žák:
-uvědomí si důležitost komunikace
beze slov a její uplatnění
v pozitivním přístupu k druhým
lidem

Základní komunikační dovednosti:
základy neverbální komunikace
-seznámení se s možnostmi
neverbální komunikace, postoje
těla, mimika, zrakový kontakt,
gesta, podání ruky

Učitel seznamuje žákys možnostmi
neverbální komunikace formou
aktivit – hraní rolí beze slov,
pantomima, vyjádření pocitů (radost,
smutek, zklamání, překvapení.,
podání ruky)

Očekávané výstupy
Žák reflektuje důležitost prvků
neverbální komunikace,
Uvědomuje si své schopnosti a silné
stránky, utváří své pozitivní
sebehodnocení

Žáci sedí v kruhu, žák má za úkol
navázat zrakový kontakt se
spolužákem a oslovit ho jménem,
požádat ho o něco a neverbálně
gestem poděkovat. Učitel jen sleduje
a nehodnotí, souhlasně povzbuzuje.
Žáci sedí v kruhu, odpovídají učiteli
či spolužákovi, jak prožili Vánoce,
Velikonoce, oslavu svých narozenin,
… a jak se jim daná událost líbila,
nelíbila, co by chtěli změnit a co je
naopak pozitivní a příjemné.

-komunikace citů

-vhodnou formou dokáže vyjádřit své
pocity a vyjádřit svůj názor a
představy

Učitel volí různé a vhodné motivy
k vyjádření pocitů svých žáků. Bere
na vědomí dobrovolnost každého
žáka k vyjádření svých pocitů.
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Žák eliminuje hrubé výrazy
z verbální komunikace, zvládá
položit vhodnou otázku, utváří své
pozitivní sebehodnocení

Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
Český jazyk + doplňující vzdělávací obor Etická výchova
Ročník:
6. – 7. ročník
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Popis aktivity
Žák:
-zvládá aktivní komunikaci
v jednotlivých úrovních
-uvědomuje si důležitost aktivní
komunikace
-seznamuje se se zásadami správné
komunikace a uvědomuje si chyby

Učitel vede žáky v kruhuk aktivní
komunikaci formou motivačních
otázek a odpovědí - úroveň „0“, kdy
žáci komunikaci nedůvěřují a
emočně pociťují neúspěch, do
komunikace nenutíme, ale formou
jednoduchých otázek je vedeme ke
stručným a jasným odpovědím, které
souhlasně oceňujeme.

Komunikace : otevřená
komunikace
Úrovně komunikace – verbální ,
neverbální, zásady verbální
komunikace, komunikační chyby
Zásady:
-klidné místo pro komunikaci
-Důvěra
-Otázky stručné a jasné
-Klidný a věcný tón, který vzbuzuje
sympatii a porozumění
Chyby :-nejčastěji používané slovo
„já“, do jaké míry posloucháme
druhého a do jaké míry mluvíme o
sobě- mluvíme dlouho, snažíme se
obhajovat
-skáčeme druhým do řeči
-mluvíme příliš nahlas, moc potichu,
nesrozumitelně
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Úroveň „1“, kdy žáci mnoho
nekomunikují, vytváříme situace a
hry, které žáky ujišťují, že si mohou
ulehčit plno věcí tím, že budou
komunikovat.
Úroveň „2“, kdy žáci komunikují,
rádi vytváříme složitější úkoly a
témata ve kterých se žáci budou učit
správným komunikačním zásadám.
-Při všech aktivitách vytváříme
pozitivní klima a spolupráci.

Očekávané výstupy
Žák komunikuje otevřeně, pravdivě,
s porozuměním pro potřeby druhých
a přiměřeně situaci, respektuje
velikost a důstojnost lidské osoby,
objevuje vlastní jedinečnost a
identitu a vytváří si zdravé
sebevědomí.

Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
Český jazyk + doplňující vzdělávací obor Etická výchova
Ročník:
6. – 7. ročník
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Popis aktivity
Žák:

Komunikace: aktivní naslouchání

-citlivěji vnímá verbální a neverbální
chování

Cíle, výhody, zásady, způsob a
nácvik aktivního naslouchání

Učitel vede žáky v kruhuk aktivnímu
naslouchání formou her, vyprávění,
Detektor lži:
Žák vypráví dva příběhy. Jeden je
pravdivý, druhý nepravdivý. Skupina
žáků pozorně naslouchá a sleduje
verbální a neverbální chování
(postřehy si může zapisovat).
Pro navození optimální situace a
klidného prostředí je vhodné pokud
si učitel předem domluví roli
s žákem, který bude příběhy vyprávět

- rozlišuje pravdivost a nepravdivost
vyprávění a vytváří si tak zdravé
sebevědomí
- respektuje druhou osobu a trpělivě
naslouchá
- analyzuje a vyhodnocuje závěry
svého úsudku
- dokáže pracovat se svým hlasem

Věta :
Učitel napíše větu na tabuli, obsah
není důležitý. Na kartičkách jsou
napsány názvy emocí a nálad –
strach, stydlivost, smutek, zlost,
naštvanost, překvapení, ……
Žáci postupně větu čtou a uplatňují a
uvědomují si vliv svého hlasu –
melodie, hlasitost, intonace, ….
Postupně kolektivně vyhodnocují a
diskutují nad tím, jak je důležitý hlas
v komunikaci a jak na nás působí.
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Očekávané výstupy
Žák nahrazuje agresivní a pasivní
chování asertivním (trpělivě
naslouchá, vyhodnocuje a aplikuje
empatii, obhajuje své názory)

Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět:
Český jazyk + doplňující vzdělávací obor Etická výchova
Ročník:
8. – 9. ročník
Konkretizovaný výstup
Konkretizované učivo
Popis aktivity
Žák:
-je veden k asertivnímu chování a
řešení konfliktů
-využívá zásad slušného chování a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné
jednání

Asertivní chování: přijatelný
kompromis, konstruktivní kritika,
přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka na
důvod, řešení konfliktu
Agresivní chování – zdánlivě
vyjadřující sílu, většinou však
projevem slabosti, člověk nezvládá
své emoce a na úkor ostatních
prosazuje sebe.
Pasivní chování- nevýrazné chování
vyjadřující bezmocnost, slabost,
absenci sebevědomí. I takový člověk
ovšem může ostatní citově vydírat a
svojí "nemohoucností"manipulovat
s druhými. Asertivita- představuje
soubor verbálních i neverbálních
komunikativních dovedností, které
umožňují přímé, otevřené jednání a
chování, jimž člověk dokáže prosadit
své zájmy, požadavky, uspokojit své
potřeby, vyjádřit názory a city, ale
bere v úvahu i potřeby a zájmy
druhých lidí (neubližuje ani sobě, ani
druhým, respektuje práva druhých,
ale hájí i práva svá).

364

Učitel žákům formou otevřené
besedy vysvětlí jaký je rozdíl mezi
efektivním (přijatelným) a
neefektivním jednáním (agresivní,
pasivní chování), které často vede až
k šikaně. Učitel žákům osvětlí zásady
asertivního chování jako chování,
které je efektivní a společensky
přínosné. Žáci se aktivně zapojují do
besedy, komunikují na základě svých
zkušeností. Je možné, aby učitel
využil literární příběhy a pak je
s žáky formou diskuse rozebrali.
Ve slohovém výcviku jsou vhodné
simulační testy a otevřená psaní.
Vycházející žáci, kteří budou
vstupovat do nového prostředí
(střední škola)se tak učí a zároveň
posilují své zdravé sebevědomí.
Formou situačních her a aktivit i
během výuky je žák veden
k přijatelnému kompromisu
(tolerance), laskavosti a schopnosti
řešit problém.

Očekávané výstupy
Žák iniciativně vstupuje do vztahů
s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich
nabídky k aktivitě a na nevhodné
reaguje asertivně.

