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2. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚPICE-LÁNY (k 1. 9. 2021)
A Úplnost a velikost školy
Základní škola Úpice–Lány je úplná základní škola, která poskytuje vzdělání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ v souladu se zřizovací
listinou z 13. září 2001. Od 1. ledna 2001 je právním subjektem. Je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Úpice. Nachází se
v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov. Součástí školy jsou tři oddělení školní družiny a školní jídelna. Školu navštěvuje 241 žáků (13 tříd).
Paralelně se vyučuje v 1., 6., 7. a 8. ročníku.

B Vybavení školy
A.1.

Prostorové – V přízemí je umístěna školní kuchyň, školní jídelna, první a třetí oddělení školní družiny, šatny dětí, cvičná kuchyňka,
učebna pro výuku výchov, tělocvična se zázemím a třída pro „dělení“. V prvním patře se nacházejí učebny pro I. stupeň, kabinet
učitelek 1. - 4. tříd, učebna informatiky, serverovna, sborovna, kancelář a ředitelna a druhé oddělení školní družiny (zrekonstruovaný
byt po předcházejících nájemnících). Do druhého patra jsou situovány třídy II. stupně, čtyři kabinety a odborné učebny fyziky a
chemie, které jsou zároveň kmenovými třídami. Na půdě jsou volné prostory pero případné další učebny. Škola má k dispozici
travnaté hřiště, volejbalové hřiště, běžecký ovál, doskočiště pro skok daleký.

A.2.

Materiální a technické – Všechny učebny byly v posledních letech rekonstruovány, materiální vybavení včetně zázemí pro informační
a komunikační technologie doznalo modernizace (ve všech třídách nainstalována interaktivní tabule). Po rekonstrukci jsou také školní
kuchyň, školní jídelna a prostor před školní budovou, nově také již zmíněná učebna pro „výchovy“, cvičná kuchyňka a druhé oddělení
školní družiny.

A.3.

Hygienické – V I. i II. patře i u tělocvičny jsou umístěna WC pro děvčata, chlapce i učitele. Ve všech uvedených prostorách jsou
k dispozici umyvadla s teplou vodou. Vybavení je na obou podlažích totožné. Hygienická zařízení jsou opatřena zásobníky tekutého
mýdla s náplní, vysoušeči rukou.
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C Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří 24 učitelů, 6 asistentek pedagoga a 3 vychovatelky. Dvě učitelky jsou na mateřské dovolené.

D Dlouhodobé projekty
Zdravá škola
Dětský parlament
Školní časopis Úl
Schránka důvěry
Víkendovky
Nikdy není brzy a nikdy není pozdě (MŠ a práce na PC)
Třídění odpadu
Igelitiáda
Medové trhy
Dopravní výchova
Den zdraví
Evropský den jazyků
Dny otevřených dveří a oslavy výročí otevření školní budovy
Dětský karneval
Rej čarodějnic
Příměstský tábor školní družiny
Netradiční zápis do první třídy
Vítání prvňáčků
Obhajoba absolventských prací žáků devátých tříd
Netradiční odpis vycházejících žáků
Slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd
Soutěž O nejlepšího sportovce školy
Všesportovní trojutkání mezi ZŠ Dolní Bojanovice, ZŠ Kostelec nad Černými lesy a ZŠ Úpice-Lány
Lánský desetiboj
5

E Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Školská rada
Je šestičlenná, dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů a dvě paní učitelky. Schází se dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávu i školní
právní normy.
Rada rodičů při škole
RRPŠ je nezisková organizace zástupců rodičů a pedagogů. Jedná se o iniciativní orgán, který řeší náměty vycházející z potřeb zejména
rodičů žáků.
Školská poradenská zařízení
Škola spolupracuje především s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově. Předmětem kooperace je diagnostikování žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami a doporučení pro jejich reedukaci.
Média
Významné aktivity školy jsou prezentovány v Učitelských novinách, Mladé frontě DNES, v Krkonošském deníku, v Úpických novinách,
Zpravodaji Svazku obcí Jestřebí hory, Úlu i v časopise Rodným krajem; dále v internetové televizi www.televize-js.cz a na rozhlasových
stanicích Hitrádio Magic, Český rozhlas Hradec Králové, Rádio OK a Rádio Černá hora, na webových stránkách www.jestrebihory.net,
www.upice.cz; www.kjh.cz, www.trutnovinky.cz a samozřejmě na domovských www.zsul.cz.
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
A Zaměření školy
Každá škola je dnes do jisté míry firmou, která poskytuje jiným své služby. Základní škola už svým názvem
předurčuje svou důležitost v systému vzdělávání nejen tím, že je základní, ale také proto, komu své služby poskytuje. Jejími zákazníky jsou
především děti. Často a právem se říká, že právě děti jsou to nejcennější, co společnost má. Pokud bychom chtěli zůstat u firemní terminologie,
mohli bychom její činnost vyjádřit zjednodušeným vzorcem:
vstupní komponenty → pracovní proces → hotový fungující výrobek.
Pro základní školu by pak ten samý vzorec vypadal následovně:
dítě → výchovný a vzdělávací proces → osobnost vybavená základními kompetencemi.
Odpovědnost zaměstnanců firmy je velká, odpovědnost pedagogů obrovská, proto chceme být školou:
 otevřenou a tolerantní
kde se děti s různými vzdělávacími potřebami učí žít společně, kde se učí jednat, kde se zkrátka učí být, aby se úspěšně mohla rozvíjet jejich
samostatná osobnost
 nápaditou a tvořivou
kde není nouze o dobré nápady, kde si děti hrají, kam se rády vracejí nejen po vyučování, ale i po skončení své devítileté docházky
 rodinou a pohodovou
kde se děti cítí spokojeně, bezpečně, kde se nemusí stydět za své neúspěchy, kde se nemusí bát vyjádřit své názory, kde nejsou posuzovány
pouze a hlavně podle svých vzdělávacích výsledků
 moderní a hravou
kde se děti vzdělávají v moderním prostředí, které je stimuluje a podporuje v aktivním učení, kde je jim vyváženě poskytován prostor pro hru,
práci i zábavu
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B Výchovné a vzdělávací strategie
Výzkumy prokázaly, že se celosvětový objem přístupných informací každému z nás, tedy i dětem, každých osm dnů zdvojnásobuje. Sama
orientace v nich je velmi náročná. O tom, že by lidský mozek dokázal obsáhnout dosavadní vědění lidstva, nemůže být řeč. Cílem vzdělávacího
procesu dnes není učivo v podobě nabiflovaných faktů, pouček, ale zprostředkovávání a předávání takových vědomostí, dovedností,
schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní i profesní rozvoj každého jedince.
Úkolem školy/učitele je předat žákům klíčové kompetence, které jim umožní:
 orientovat se v již zmíněném množství nových a nových informací
→ kompetence k učení
 řešit nejrůznější problémové situace a ověřovat si správnost svého rozhodnutí
→ kompetence k řešení problémů
 porozumět a zapojit se do dění kolem sebe
→ kompetence komunikativní
 znát své možnosti, přijmout svou roli ve skupině, týmu
→ kompetence sociální a personální
 respektovat druhé, poskytnout účinnou pomoc, řídit se danými pravidly
→ kompetence občanské
 chránit životní prostředí, používat bezpečně správné nástroje a materiály
→ kompetence pracovní
Tomu všemu musíme přizpůsobit metody a formy práce, neboli vzdělávací strategie. Odpoutat se od transmisivního modelu vyučování, kdy je
v centru dění učitel a orientovat se na vyučování činnostní, konstruktivní, kooperativní, otevřené, zážitkové, exemplární,… a z nich vybírat ty
prvky, které jsou přínosem. Vyučovací jednotku, blok, den, vystavět tak, aby zastoupení formy individuální (lépe však individualizované),
skupinové a hromadné/frontální bylo vyvážené, protože v různých organizačních formách vyučování plní učitel jiné role a odlišné požadavky
jsou kladeny i na žáky.
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Organizačních forem výuky je pouze několik, vyučovacích metod je velké množství. Je na každém učiteli, které z nich pro realizaci klíčových
kompetencí zvolí. V naší škole bychom nechtěli zapomínat především na tyto metody:











komunitní kruh
brainstorming (burza nápadů)
kladení otázek a hledání odpovědí
problémové vyučování
hraní rolí
myšlenková mapa
didaktické hry a soutěže
projektové vyučování
dobrovolné domácí úkoly
absolventské práce

Přesto, že zvolené metody a naplánované aktivity sehrávají ve výuce důležitou roli, o tom, co se žák naučí, rozhodují hlavně skutečné činnosti
žáků. V průběhu jedné vyučovací hodiny by proto žáci měli vystřídat několik různých činností (metoda → aktivita → činnost).
Zvláštní kapitolu tvoří absolventské práce, které jsou jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků, končících základní
vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí.
Uvedenými vzdělávacími strategiemi chceme utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout žákům spolehlivý základ
všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování následujících cílů (daných školským zákonem § 44) prostřednictvím šesti primárních
klíčových kompetencí → viz tabulka na další straně.
Pozn.

Klíčové kompetence se vzájemně prolínají, jsou úzce propojeny. Níže uvedená tabulka přiřazuje citovanému cíli vždy pouze tu kompetenci, která se nabízí právě
v závislosti na oné citaci.
Klíčové kompetence jsou dále rozpracovány v kapitole č. 5 „Učební osnovy – Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu“.
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Znění cíle

Převažující kompetence

umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

k učení

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

k řešení problémů

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

komunikativní

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

pracovní

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

občanské

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

sociální a personální

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný

občanské, pracovní

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

sociální a personální

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o
vlastní životní a profesní orientaci

k řešení problémů
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C1 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVZ)
Pro žáky se SVZ jsou sestavovány plány pedagogické podpory (dále jen PLPP) a individuálně vzdělávací plány (dále jen IVP).

PLPP
 předchází rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovit odpovídající metody práce se žákem
 má písemnou podobu
 sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétného předmětu za pomoci výchovného poradce (dále jen VP)
 VP stanovuje termín přípravy a způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností
 VP stanovuje termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy a žákem samotným

Pravidla pro zapojení dalších subjektů
 jsou stanovována na základě vzdělávání konkrétních žáků

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVZ
 školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovnou poradkyní
(pedagogický pracovník pověřený spoluprací se školským poradenským zařízením = pedagogicko psychologická poradna)
 školní poradenské pracoviště naší školy je dále tvořeno školní psycholožkou
(pracuje ve škole jeden den v týdnu v odpoledních hodinách)

Specifikace prováděných podpůrných opatření
Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně
podpory zejména následující:
11

→ v oblasti metod výuky
 respektování odlišných stylů učení
 metody a formy práce umožňující častější kontrolu a zpětnou vazbu
 důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
 respektování pracovního tempa
 poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
→ v oblasti organizace výuky
 střídaní forem a činností
 využívání skupinové výuky
 postupný přechod k systému kooperativní výuky
 Případné vkládání přestávek během vyučovací hodiny
→ zařazení předmětů speciální péče
Jako podpůrná opatření pro konkrétní žáky se SVP mohou být v naší škole zařazeny podle doporučení školského poradenského zařízení a
přiznaného stupně podpory tyto předměty speciálně pedagogické péče, jejichž obsah přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a
předpokladům žáka:
 logopedická náprava

- pro žáky se závažnými poruchami řeči

 ergoterapie

- pro žáky s tělesným postižením

 práce s počítačem

- pro žáky s tělesným postižením

 jóga

- pro žáky s tělesným postižením

Učební plán a učební osnovy
Pokud to bude aktuální, uvedeme v obou těchto dokumentech předměty speciálně pedagogické péče, organizační změny související
s prováděním podpůrných opatření.
12

C2 Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Pro tyto žáky jsou také sestavovány plány pedagogické podpory (dále jen PLPP) a individuálně vzdělávací plány (dále jen IVP).
IVP
 práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení
(nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto doporučení)
 má písemnou podobu a předpokládá spolupráci s rodiči konkrétního žáka
 sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se mimořádné nadání žáka projevuje, dále
s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením
 stanovuje termín vyhodnocení naplňování a termín průběžného hodnocení cílů
 VP stanovuje termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy a žákem samotným
 může být doplňován a upravován během školního roku
 může být zpracován pro dobu kratší než jeden školní rok

Pravidla pro zapojení dalších subjektů
 jsou stanovována na základě vzdělávání konkrétních žáků

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVZ
 školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovnou poradkyní
(pedagogický pracovník pověřený spoluprací se školským poradenským zařízením = pedagogicko psychologická poradna)
 školní poradenské pracoviště naší školy je dále tvořeno školní psycholožkou
(pracuje ve škole jeden den v týdnu v odpoledních hodinách)
13

Specifikace prováděných podpůrných opatření
Jako podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a
přiznaného stupně podpory zejména následující:
 předčasný nástup dítěte ke školní docházce
 vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom nebo více vyučovacích předmětech
 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících
 obohacování vzdělávacího obsahu
 zadávání specifických úkolů
 příprava na soutěže a následná účast na soutěžích (celostátní a mezinárodní kola)
 nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit
Úplné znění vyhlášky 27/2016 Sb., kterou se zabezpečuje vzdělání žáků v kapitole D1 a D2 najdete na následující webové adrese:

http://www.sagit.cz/info/sb16027
Pozn. Formuláře PLPP a IVP jsou ke stažení na: H:\!přístup všem\!_VYVESKA-VEDENI\Šablony-ŠVP
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D Začlenění průřezových témat
Jestliže formy a metody práce ve výuce představují vzdělávací strategie školy, pak průřezová témata svými názvy







Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

naznačují, že je jejich prostřednictvím posilována především funkce výchovná. Jedná se o uzavřené celky rozpracované do jednotlivých
tematických okruhů s vlastními cíli, učivem i předpokládanými činnostmi. Podmínkou jejich účinnosti je jejich propojenost se vzdělávacím
obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků konaných ve škole i mimo ni. Průřezová témata tvoří
povinnou součást základního vzdělávání. Škola si však může vybrat způsob, kterým zajistí realizaci všech okruhů PT ve vyučování. Může tak
učinit např.










samostatným předmětem
integrací do vyučovacího předmětu
projektem, projektovou výukou
zájmovou činností, exkurzemi
soutěžemi
konáním besed a přednášek
komunitním kruhem
prezentací (akademie, veřejná vystoupení, školní časopis, www stránky, referáty, regionální tisk…)
a dalšími činnostmi

Kromě začlenění samostatného předmětu, který by nesl název zvoleného průřezového tématu, využívá naše škola všechny ostatní způsoby
k naplnění svého školního vzdělávacího programu, a to od integrace do jednotlivých předmětů až po různé prezentace.
Pozn:
Následující tabulky přinášejí přehled těch nejdůležitějších forem realizace všech tematických okruhů jednotlivých průřezových témat od
1. do 9. ročníku ZŠ Úpice-Lány. Dále jsou tyto formy uvedeny také v kapitole č. 5 „Učební osnovy – Další poznámky.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
1. stupeň
Název tematického okruhu
Osobnostní rozvoj

2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

INT/Prv
Moje tělo

INT/Prv
Moje tělo

Int/Prv
Moje tělo

INT/Prv
Dopravní značky

INT/Prv
Dopravní značky

PRO
Den zdraví

PRO
Den zdraví

PRO
Den zdraví

PRO
Den zdraví

PRO
Den zdraví

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

PRO
Den zdraví

PRO
Den zdraví

PRO
Den zdraví

PRO
Den zdraví

INT/Rv
Duševní hygiena

INT/Rv
Duševní hygiena

INT/Rv
Duševní hygiena

INT/Rv
Duševní hygiena

INT/Tv/Pro
Den pro sebe

INT/Tv/Pro
Den pro sebe
INT/Čj
Životopis

Sociální rozvoj

INT/PRV
Řešení konfliktů

INT/PRV
Řešení konfliktů

INT/PRV
Řešení konfliktů

INT/PRV
Řešení konfliktů

INT/PRV
Řešení konfliktů

INT/Ov/PRO
Den spolků

INT/Ov/PRO
Den spolků

INT/Ov/PRO
Den spolků

INT/Ov/PRO
Den spolků

INT/Čj/PRO
Knih. lekce

INT/Čj/PRO
Knih. lekce

INT/Čj/PRO
Knih. lekce

INT/Čj/PRO
Knih. lekce

INT/Čj/PRO
Knih. lekce

INT/Rv
Zvládání konfliktů

INT/Rv
Zvládání konfliktů

INT/Rv
Zvládání konfliktů

INT/Rv
Zvládání konfliktů
INT/Čj
Charakteristika

Morální rozvoj

INT/ČJ
Povídání na
polštářích

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země
INT/Čj
Úvaha
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
1. stupeň
Název tematického okruhu
Občanská spol. a škola

2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

PRO
časopis ÚL

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Vv, Pč
Novorčočenky
Domov důchodců

INT/Vv, Pč
Novorčočenky
Domov důchodců

INT/Vv, Pč
Novorčočenky
Domov důchodců

INT/Vv, Pč
Novorčočenky
Domov důchodců

JF
Dětský parlament

JF
Dětský parlament

JF
Dětský parlament

JF
Dětský parlament

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/PRO
Den Země

INT/PRO
Den Země

INT/PRO
Den Země

INT/PRO
Den Země

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Vv, Pč
Novorčočenky
Domov důchodců

Občan, obč. spol. a stát
INT/Prv
Hasič.zbrojnice

Formy participace občanů
v politickém životě

INT/Prv
Hasič.zbrojnice

INT/Prv
Státní symboly

INT/Prv
Státní symboly

INT/Prv
Hasič.zbrojnice

INT/Prv
Hasič.zbrojnice

INT/Vl
Městský úřad

INT/Vv, Pč
Novorčočenky
Domov důchodců

INT/Prv
Hasič.zbrojnice

JF/Exkurze
PH-sněmovna

Principy demokracie

JF
Dětský parlament

JF
Dětský parlament

JF
Dětský parlament

JF
Dětský parlament

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov

INT/Ssp, D, Ov
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
1. stupeň
Název tematického okruhu
Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

INT/Čj, PRV
Prázdniny a
dovolená

INT/Čj, PRV
Prázdniny a
dovolená

INT/Čj, PRV
Prázdniny a
dovolená

INT/Čj, PRV
Prázdniny a
dovolená

INT/Čj, PRV
Prázdniny a
dovolená

INT/Čj
Četba světových
autorů

INT/PRV
Vánoce a
Velikonoce

INT/PRv
Vánoce a
Velikonoce

INT/PRv
Vánoce a
Velikonoce

INT/PRv
Vánoce a
Velikonoce

INT/PRV
Vánoce a
Velikonoce

INT/AJ
Divadel. předst.
v angl. jazyce

INT/Aj
Englisch song

INT/Aj
Englisch song

INT/Aj
Englisch song

JF/Exkurze
Městské muzeum

JF/Exkurze
Praha

PRO/Země EU
Zájezd na
Slovensko

INT/Aj
Summer Holidays

JF/Exkurze
Praha

6. ročník

8. ročník

9. ročník

INT/AJ
Divadel. předst.
v angl. jazyce

INT/AJ
Divadel. předst.
v angl. jazyce

INT/AJ
Divadel. předst.
v angl. jazyce

INT/Aj
Englisch song

INT/Aj
Englisch song

INT/Aj
Englisch song

INT/Aj
Englisch song

PRO/Země EU
Zájezd na
Slovensko

PRO/Země EU
Zájezd do Rakouska

PRO/země EU
Zájezd do Itálie

PRO/Země EU
Zájezd do VB

INT/Aj
Summer holidays

PRO/DEJ

PRO/DEJ

PRO/DEJ

INT/Vl
Evropa a svět

INT/Vv, Rv
Michelangelo

INT/Vv, Rv
Leonardo Da
Vinci

INT/Vv, Rv
Leonardo Da
Vinci

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

7. ročník
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
1. stupeň
Název tematického okruhu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

2. stupeň
4. ročník

5. ročník

Kulturní diference
PRO/Slovensko
Poznáváme
obyvatele EU

Lidské vztahy

INT/Prv
Rodina

INT/Prv
Rodina

INT/Prv
Rodina

JF/Exkurze
Všestary

Etnický původ

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

PRO/Slovensko
Poznáváme
obyvatele EU

PRO/Rakousko
Poznáváme
obyvatele EU

PRO/Itálie
Poznáváme
obyvatele EU

PRO/Anglie
Poznáváme
obyvatele EU

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/Př

Multikulturalita

Princip sociálního smíru
a solidarity

INT/Aj
první cizí jazyk

INT/Rv, Aj
Multikul. rodina
INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

INT/D, Ov, Ssp

19

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
1. stupeň
Název tematického okruhu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Ekosystémy

INT/PRV
Zvířata v zimě

INT/PRV
Živočichové

INT/PRV
Rostliny

2. stupeň
4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník
PRO
Spolupráce s MŠ
INT/Př
PRO
Ekosystémy

JF/Exkurze
Zoo DKnL

INT/PRv
Hvězdárna

Základní podmínky života

INT/Př
Program střediska
SEVER

INT/Př, Vl
Hvězdárna

INT/Př

JF/Exkurze
Zoo DKnL

INT/Ch, F

INT/Ch, F

INT/Př/PRO
Odpadové
hospodářství

PRO, INT/F
Altern.zdroje

JF/Exkurze
Temelín

INT/PRv
Hvězdárna

Lidské aktivity
a problémy živ. prostředí

INT/Vl

INT/Pč
Okolí školy

INT/F
průmyslová
revoluce

PRO
Hřbitov odpadků

INT/Ch, F

INT/Př/PRO
Igelitiáda

Vztahk člověka k prostředí

INT/Prv
Naše obec

INT/Prv
Naše obec

INT/Prv
Naše obec

PRO
Třídíme odpad

PRO
Třídíme odpad

PRO
Třídíme odpad

PRO
Sbíráme B

PRO
Sbíráme B

PRO
Sbíráme B

INT/Př
Zdravá výživa

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Třídíme odpad

PRO
Třídíme odpad

PRO
Třídíme odpad

PRO
Třídíme odpad

PRO
Třídíme odpad

PRO
Třídíme odpad

PRO
Sbíráme B

PRO
Sbíráme B

PRO
Sbíráme B

PRO
Sbíráme B

PRO
Sbíráme B

PRO
Sbíráme B
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Název tematického okruhu
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

1. ročník

2. ročník

1. stupeň
3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

2. stupeň
7. ročník
8. ročník

9. ročník

INT/Čj
Reklamní slogan

Interpretace vztahu
med. sdělení a reality

JF/FUČ
Recitace

JF/FUČ
Recitace

JF/FUČ
Recitace

JF/FUČ
Recitace

INT/Čj
Řečnická cvičení

INT/Čj
Řečnická cvičení

INT/Čj
Řečnická cvičení

INT/Čj
Řečnická cvičení

INT/Spp
Seminář
INT/Čj
Zpráva, oznámení

Stavba mediálního sdělení
Vnímání autora mediálního
sdělení

Tvorba med. sdělení

Práce v realizačním týmu

INT/Čj
Příspěvky do šk.
Časopisu

INT/Čj
Příspěvky do šk.
Časopisu

INT/Čj
Přáníčka

INT/Čj
Přáníčka

INT/Čj
Příspěvky do šk.
Časopisu

INT/Čj
Příspěvky do šk.
Časopisu

INT/Čj
Liter. soutěže

INT/Čj
Liter. soutěže

INT/Čj
Liter. soutěže

INT/Čj
Liter. soutěže

INT/ČJ
Hodnocení kvality
textu

INT/ČJ
Hodnocení kvality
textu

INT/ČJ
Hodnocení kvality
textu

INT/ČJ
Hodnocení kvality
textu

INT/Inf

INT/Inf

INT/Inf

PRO
Šk. časopis

PRO
Šk. časopis

PRO
ŠK. časopis

JF
Fotosoutěž

JF
Fotosoutěž

JF
Fotosoutěž

PRO/INT/Aj
Divadlo v Aj

PRO/INT/Aj
Divadlo v Aj

PRO/INT/Aj
Divadlo v Aj

PRO/INT/Aj
Divadlo v Aj

INT/Ldv
Divadlo

INT/Ldv
Divadlo

INT/Ldv
Divadlo

INT/Ldv
Divadlo

PRO
Den spolků

PRO
Den spolků

PRO
Šk. časopis
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4. UČEBNÍ PLÁN
školní rok 2021/2022
Vzdělávací
oblasti
Jazyk
a jazyková
komunikace

Vzdělávací obory
Český jazyk a literatura

Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět

Člověk
a
společnost

Předmět
Čeština

1. stupeň
1.
2.
7
7

Angličtina
Matematika
Informatika
Prvouka/Přírodověda
Vlastivěda

3.
7

4.
6

5.
6

3

3

3

4

4

4

4
1

4
1

2

2

2

2

3

Dějepis

Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Člověk
a příroda
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Umění
a kultura
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Člověk
a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Disponibilní časová dotace
SKUTEČNÁ ČASOVÁ DOTACE
CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE

Hudební výchova
Výtvarná výchova

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

2
1
3
21

2
1
4
22

2
1
3
24
118

2
1
3
25

2
1
3
26

Předmět
Čeština

2. stupeň
6.
3

7.
4

8.
4

9.
4

3

3

3

3

2
4

2
4

2
3

Angličtina
Matematika
Informatika

3
1

Dějepis

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
4
30 31
122

2
2
1
1
1
2
0
2
1
5
32

Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

2
2
1
2
0
2
1
5
29

18-22 18-22 22-26 22-26 22-26

28-30 28-30 30-32 30-32

118

122
22

UČEBNÍ PLÁN - disponibilní časová dotace
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obory
Čeština

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví

1. stupeň
1. 2.

3.

4.

5.

2D

2D

1D

2D

2D

1D

1D

1D

1D

1D

2. stupeň
6.

7.

Čeština
Seminář z češtiny

2D

1D

0,5D 0,5D
.
DD
1/1

Matematika
Finanční gramotnost
Seminář z matematiky
Informatika

2D

1D

0,5D 1,5D
1D
2/2
1D

Předmět

8.

9.

Němčina
Znakový jazyk

Matematika a její aplikace
Informatika
Člověk a jeho svět
Člověk a
společnost

Předmět
Čeština

2021/22

Matematika
Finanční gramotnost
Matematická
Informatika
gramotnost
Prvouka

1D

Dějepis
Výchova k
Fyzika
občanství
Chemie

1D

Dějepis

1D

Fyzika
.

1D

Přírodopis

Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

1D

Zeměpis
Výchova ke zdraví

1D

1/2
2/2

Míčové hry
Pohybové hry

Ostatní

Disponibilní časová dotace

1/2
2/2

Vaření
Technické kreslení

Člověk a svět práce

3

4

3

3

3

5

3

4

5
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POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
1. stupeň:

2. stupeň:

16 disponibilních hodin je rozděleno následovně:

18 disponibilních hodin je rozděleno následovně:

1. třída
1. třída
2. třída
2. třída
2. třída
3. třída
3. třída
3. třída
4. třída
4. třída
5. třída
5. třída

6. třída
6. třída
6. třída
7. třída
7. třída
7. třída
7. třída
8. třída
8. třída
8. třída
8. třída
8. třída
9. třída
9. třída
9. třída
9. třída
9. třída

+ 2 hodiny Č
+ 1 hodina M
+ 2 hodiny Č
+ 1 hodina M
+ 1 hodina volitelný předmět (Ph x Mh)
+ 1 hodina Č
+ 1 hodina M
+ 1 hodina Prv
+ 2 hodina Č
+ 1 hodina M
+ 2 hodina Č
+ 1 hodina M

+ 2 hodiny Č
+ 2 hodina M
+ 1 hodina VkZ
+ 1 hodina Č
+ 1 hodina M
+ 1 hodina D
+ 1 hodina Z
+ 0,5 hodiny Č
+ 0,5 hodiny M
+ 1 hodina Inf
+ 1 hodina F
+ 1 hodina volitelný předmět (Tk x Vař)
+ 0,5 hodiny Č
+ 1,5 hodiny M
+ 1 hodina Fg
+ 1 hodina Př
+ 1 hodina volitelný předmět (SČ x SM)

Vysvětlivky:
Č
D
F
Fg
Inf
M

Čeština
Dějepis
Fyzika D
Finanční gramotnost
Informatika
Matematika

Mh
Ph
Prv
Př
Rp
SČ

Míčové hry
pohybové hry
Prvouka
Přírodopis
Ruční práce
Seminář z češtiny

SM
Tk
Vař
VkZ
Z

Seminář z matematiky
Technické kreslení
Vaření
Výchova ke zdraví
Zeměpis
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5. UČEBNÍ OSNOVY
A Název vyučovacího předmětu: ČEŠTINA/ 1. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Jazyk a jazyková komunikace
OSV, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Mezipředmětové vztahy:

Jazyk a jazyková komunikace
všechny předměty

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je tou nejdůležitější oblastí ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané v předmětu čeština jsou
potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité pro úspěšné osvojování si poznatků v ostatních vzdělávacích oblastech. Na prvním stupni je
proto nutné vytvořit takové základy ve výchově komunikační a slohové, jazykové a literární, aby s každým přibývajícím školním rokem mohli žáci své
znalosti a vědomosti, své schopnosti a dovednosti dál rozvíjet.
Časové vymezení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

7 hodin týdně
7 hodin týdně
7 hodin týdně
6 hodin týdně
6 hodin týdně

+ 2 disponibilní hodina
+ 2 disponibilní hodiny
+ 1 disponibilní hodina
+ 2 disponibilní hodina
+ 2 disponibilní hodina

Organizační vymezení
Češtině jsou žáci vyučováni nejčastěji ve třídě, dále potom v počítačové učebně, ale i v městské knihovně. Při hodinách jsou používány různé formy
vyučování (komunitní kruh, činnostní vyučování, kooperativní vyučování, zážitkové vyučování) a nepřeberné množství metod zaměřujících se na poznání a
poznávání, aktivitu, samostatnost, logiku, …)
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ seznamuje se a operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení
Kompetence komunikativní:
~ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje ve skupině; oceňuje zkušenosti druhých lidí
Kompetence občanské:
~ chrání a ocení naše tradice a kulturní dědictví
Kompetence pracovní:
~ využívá znalostí a zkušeností získaných v daném předmětu, v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČEŠTINA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: ČEŠTINA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
01. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
02. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
03. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
04. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
05. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
06. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
07. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
08. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
09. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
01. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
02. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
03. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
04. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
05. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
06. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
07. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
08. odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
08. odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech
08. odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev
08. odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
01. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
02. vyjadřuje své pocity z přečteného textu
03. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
04. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
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předmět: ČEŠTINA

Jazyková a sluchová analýza
Hlásky

Vyvození hlásek
Otevřené/zavřené slabiky

Slabiky, slovo, věta

Slovo
Věta

→ rozezná vpravo, vlevo
→ rozezná nahoře, dole
→ rozezná vpředu, vzadu
→ určí pořadí dané hlásky ve slově, dokáže říct slovo na danou hlásku
→ pozná samohlásku v textu, rozlišuje její délku, dokáže ji přečíst
→ pozná souhlásku v textu, dokáže ji přečíst
→ pozná dvojhlásku v textu, dokáže ji přečíst
→ zvládá syntézu slabik, přečte slabiku
→ zvládá analýzu slabik, hláskuje
→ čte slova s otevřenou slabikou, slova s více
→ čte slova se zavřenou slabikou
→ čte slova s více souhláskami
→ čte slova ve větách
→ čte krátký souvislý text (někteří žáci i s porozuměním)

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B

Orientace v prostoru

Školní výstupy

Kko, KkU, KSaP, KO, KP

Přípravná cvičení

Učivo

M, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč

Téma

ročník: 1.
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předmět: ČEŠTINA

Slovo

Samohlásky
Souhlásky
Jazyková výchova

Slovní druhy

Souvětí
Slabiky
Abeceda
Vyprávění
Komunikační a sloh.
výchova

Literární výchova

Prosba, poděkování, omluva
Popis
Texty odpovídající věku žáků

→ píše správně věty, rozlišuje začátek a konec věty
→ rozezná druhy vět, správně intonuje
→ řadí věty textu ve správném pořadí
→ dělí větu na slova, slova na slabiky, slabiky na hlásky
→ určí počet slov, slabik, hlásek/písmen
→ vyhledá slabiky se slabikotvorným r, l
→ rozlišuje pojem hláska x písmeno
→ ovládá dělení slov na konci řádku
→ rozlišuje samohlásky krátké/dlouhé, dvojhlásky
→ píší správně u/ů/ú
→ rozlišuje souhlásky tvrdé, měkké, obojetné
→ doplňuje správně i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
→ rozezná podstatné jméno
→ určí obecné a vlastní jméno, píše správně vlastní jména
→ rozezná slovesa
→ rozezná předložky, čte je správně se slovy
→ spojuje slova/věty spojkami a, i, ani, nebo
→ spojuje slova/věty ostatními spojkami
→ spočítá počet vět v souvětí
→ zdůvodní a píše slova s těmito slabikami - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
→ zdůvodní a píše slova s párovými souhláskami na konci slov
→ vyjmenuje abecedu
→ řadí slova podle abecedy
→ vyhledává slova podle abecedy
→ vypravuje jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy
→ vhodně oslovuje osoby
→ používá odpovídající pozdravy
→ používá vhodně slova prosím, děkuji
→ vybaví si, kdy a jak se omluvit
→ vybírá vhodné výrazy pro jednoduchý popis
→ zdokonaluje se ve čtení textů přiměřených věku žáků

Další poznámky
MV
KK
PT

MV-Int, MKV-Int

Věta

Školní výstupy

Kko, KkU, KSaP, KO, KP

Učivo

A, M, Prv, Hv, Vv, Tv

Téma

ročník: 2
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předmět: ČESKÝ JAZYK

Stavba slova
Vyjmenovaná slova

Jazyková výchova

Slovní druhy

Význam slov

Věta jednoduchá, souvětí

Komunikační a sloh.
výcvik

Literární výchova

Vyprávění
Popis věci
Jednoduchý dopis
Texty odpovídající věku žáků

→ zdůvodní a píše slova s párovými souhláskami uvnitř slov
→ rozdělí slovo na předponu, kořen, příponovou část
→ tvoří příbuzná slova
→ naučí se zpaměti řady vyjmenovaných slov
→ vybere vyjmenovaná a příbuzná slova z textu
→ správně píše i/y
→ určí rod, číslo a pád podstatných jmen
→ skloňuje podstatná jména
→ rozliší vlastní jména a správně je napíše
→ určí osobu, číslo, čas u sloves
→ časuje slovesa
→ pozná a uvede příklady slov souznačných, protikladných
→ pozná a uvede příklady slov spisovných, nespisovných
→ pozná a uvede příklady slov nadřazených, podřazených
→ pozná a uvede příklady slov citově zabarvených
→ určuje podmět a přísudek
→ určuje počet vět v souvětí
→ sestaví větné vzorce
→ sestaví osnovu z textu
→ vytvoří vyprávění podle osnovy
→ zvolí výstižná slova
→ napíše vhodný text na dopisnici (oslovení, závěr)
→ zdokonaluje se ve čtení textů přiměřených věku žáků
→ plynule čte s porozuměním
→ rozlišuje literární útvary (pověst, pohádka)

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B, VMGES-Int, MV-Int, MKV-Int

Párové souhlásky

Školní výstupy

KKo, KkU, KSaP, KO, KP

Učivo

A, M, Inf, Prv, Hv, Vv, Tv

Téma

ročník: 3.
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předmět: ČEŠTINA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 2. období

ročník:

4. 5.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
01. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
02. rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
03. posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
04. reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
05. vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
06. rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
07. volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
08. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
09. píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
10. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
01. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
02. rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
03. určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
04. rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
05. vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
06. odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
07. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
08. píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
09. zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
01. vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
02. volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
03. rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
04. při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
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předmět: ČEŠTINA

Tvarosloví
Jazyková výchova

Skladba

Mluvený projev
Komunikační a sloh.
výcvik
Písemný projev

Čtení

Literární výchova

Tvořivé činnosti
s textem

Základní literární pojmy

→ rozlišuje slovní druhy, uspořádá slova podle abecedy
→ vyznačí kořen, část příponovou a předponovou, koncovku
→ určuje slovní druhy, přiřazuje slova ke vzorům
→ užívá gramaticky správné tvary slov
→ vyjmenuje a určí slovesné kategorie, užívá správné tvary sloves
→ rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, užívá vhodné spojovací výrazy
→ zapíše jednoduchá souvětí vzorcem
→ najde podmět a přísudek, vyznačí základní skladební dvojici
→ zdůvodní a správně napíše i/y po obojet. souhl. uvnitř i na konci slov
→ předvede dialog, telefonický rozhovor
→ reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení
→ vypráví příběh podle osnovy
→ člení text na odstavce, sestaví osnovu
→ napíše příběh na základě vlastního prožitku
→ popíše jednoduchou věc, postavu, děj
→ napíše obsahově i gramaticky správně jednoduché komunikační žánry
→ napíše věcně i formálně správně soukromý dopis, správné píše adresu
→ čte plynule, se správnou technikou
→ přečtené vyjádří vlastními slovy
→ přednese vhodný literární text
→ převede text do podoby dramatizace - čtení po rolích
→ nakreslí zážitek získaný četbou - ilustrace textu
→ definuje jednotlivé žánry - pohádka, pověst, báje, povídka, báseň …
→ vyjmenuje typické znaky, uvede příklady
→ používá literární pojmy při rozboru textu

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int/B, MV-Int/Sou, ENV-Int

Zvuková stránka jazyka
Stavba slova

Školní výstupy

KkU, Kko, KSaP, KO, KP

Učivo

A, M, Inf, Vl, P, Vv, Hv, Tv, Pč

Téma

ročník: 4.
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předmět: ČEŠTINA

Poštovní tiskopisy
Inzerát
Popis
Komunikační a sloh.
výcvik

Výpisek
Symboly, značky, znamení
Vypravování
Seznamte se
Náš národní jazyk
Stavba slova
Pravopis
Tvarosloví

Jazyková výchova
Skladba
Shoda přísudku s podmětem
Věta jednoduchá a souvětí

→ rozlišuje veškeré části dopisu
→ vnímá rozdíl mezi dopisem soukromým a úředním
→ sestaví za použití vhodných prostředků dopis soukromý i úřední
→ použije a vyplní skutečné tiskopisy
→ správně a slušně telefonuje (představení se, ukončení hovoru …)
→ sestaví inzerát
→ rozlišuje jednotlivé druhy popisu (předmět, osoba, děj, pracovní postup)
→ řídí se pravidly popisu
→ správně volí jazykové prostředky, sestaví osnovu
→ formuluje hlavní myšlenky textu
→ vybírá v textu podstatné
→ tvoří a používá výpisek v praxi, vypracuje osnovu
→ rozlišuje používané informace, zákazy, příkazy, reklamní značky
→ vysvětlí jejich význam
→ uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
→ používá a správně zapisuje přímou řeč
→ vytvoří obrázkový příběh, správně sestaví osnovu
→ správně se představí, vytvoří vizitku
→ respektuje pravidla slušného chování
→ rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
→ rozpoznává nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
→ tvoření českých slov
→ ovládá pravopisné jevy související se stavbou slova
→ správně třídí slovní druhy
→ určuje mluvnické kategorie
→ určuje podmět a přísudek a jejich druhy
→ pozná rozvíjející větné členy
→ sestavuje skladební dvojice
→ zvládá základní pravidla o shodě
→ rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

Další poznámky
MV

KK

PT

MKV-Int/Prez/B/Ex, MV-Sou/Ex/Prez/B/Ex, ENV-Int, VMGS-Int

Dopis

Školní výstupy

KKo, KkU, KSaP, KO, KP

Učivo

D, VkO, Z, VkZ

Téma

ročník: 5.

→ správně zapíše řeč přímou a nepřímou
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Literární výchova

Zákl. literární pojmy
a žánry

Dětská literatura

→ pojmenovává základní znaky poezie
→ rozlišuje dílo veršované a neveršované (znaky poezie a prózy)
→ zvládá jednoduchý rozbor básně (obsah, básnické prostředky, rýmy)
→ přednáší zpaměti literární text přiměřený věku
→ pozná ukázky lidové slovesnosti (hádanky, říkadla, pranostiky, přísloví)
→ pozná bajku, pohádku, povídku, baladu, pověst, báji
→ podle svých schopností volně reprodukuje text
→ uvádí výrazné představitele
→ uvádí nejvýznamnější autory a jejich díla se zaměřením na region
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A Název vyučovacího předmětu: ČEŠTINA/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Jazyk a jazyková komunikace
OSV, VDO, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Mezipředmětové vztahy:

Jazyk a jazyková komunikace
D, VkO, Vv, VkZ

V češtině získávají žáci dovednosti potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání,
k pochopení své vlastní role v různých komunikačních situacích, v umění vnímání okolního světa i sebe sama. Cílem jazykové výuky je tedy zejména
podpora rozvoje komunikačních kompetencí (kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je proto nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí).

Časové vymezení
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

3 hodiny týdně
4 hodiny týdně
4 hodiny týdně
4 hodiny týdně

+ 2 disponibilní hodiny
+ 1 disponibilní hodina
+ 0,5 disponibilní hodiny
+ 0,5 disponibilní hodiny
+ 1 disponibilní hodina = volitelný předmět SEMINÁŽ Z ČEŠTINY x SEMÍNÁŘ Z MATEMATIKY

Organizační vymezení
Výuka češtiny probíhá většinou v kmenových třídách (všechny nově vybaveny audiovizuální technikou). Na některé hodiny se žáci přesouvají do učebny
výpočetní techniky (práce na výukových programech při procvičování osvojeného učiva). V hodinách literární výchovy se uskutečňují pravidelné exkurze
(muzea, knihovna, výstavy, návštěvy divadel ….) a v rámci možností také besedy. Tyto aktivity nad rámec výuky jsou převážně zaměřeny na autory a díla
mající blízky vztah k našemu regionu.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ užívá dosavadní poznatky z jazykové a slohové části češtiny v ostatních předmětech
~ uvádí do souvislostí vědomosti a znalosti získané v hodinách literatury s dalšími humanitními předměty
Kompetence k řešení problémů:
~ v hodinách slohu a literatury kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní:
~ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
~ rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků
~ využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
~ využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
~ přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské:
~ respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
~ chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a
ochrany
Kompetence pracovní:
~ využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČEŠTINA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: ČEŠTINA → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
01. odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostup. inf. zdroji
02. rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
03. rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
04. dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
05. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
06. v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
07. zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
08. využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
09. uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
10. využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
01. spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
02. rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
03. samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
04. správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
05. využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
06. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
07. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
08. rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
01. uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
02. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
03. formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
04. tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
05. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
06. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
07. uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
08. porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
09. vyhledává informace v různých typech katalogů v knihovně i v dalších informačních zdrojích
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předmět: ČEŠTINA

Komunikační a sloh.
výcvik

Popis
Zpráva a oznámení
Výpisky a výtah
Práce s informacemi
Zvuková stránka jazyka
Poučení o jazyce
Stavba slova

Jazyková výchova
Tvarosloví

Skladba

Literární výchova

Základní literární pojmy
a žánry

→ uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, sestaví osnovu
→ používá a správně zapisuje přímou řeč
→ rozlišuje jednotlivé druhy popisu, sestaví osnovu
→ řídí se pravidly popisu, správně volí jazykové prostředky
→ chápe rozdíl mezi zprávou a oznámením
→ sestaví jednoduchou zprávu i oznámení
→ rozlišuje výpisek a výtah
→ formuluje hlavní myšlenky textu, vybírá v textu podstatné
→ tvoří a používá výpisek v praxi
→ upevní učivo o zvukové stránce jazyka s důrazem na spisovnou výslovnost
a správnou melodii
→ rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
→ samostatně pracuje se základními jazykovými příručkami
→ rozpoznává nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov
→ ovládá pravopisné jevy související se stavbou slova
→ správně třídí slovní druhy
→ určuje mluvnické kategorie
→ zvládá pravopis
→ určuje podmět a přísudek a jejich druhy
→ pozná rozvíjející větné členy
→ rozlišuje větné členy holé, rozvité a několikanásobné
→ zvládá základní pravidla o shodě
→ rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
→ zvládá základy interpunkce ve větě jednoduché
→ pojmenovává základní znaky
→ rozlišuje básně epické, lyrické a lyricko-epické
→ pozná základní básnické prostředky
→ určuje druhy rýmů
→ zvládá jednoduchý rozbor básně (obsah, básnické prostředky,
stavba)
→ přednáší zpaměti literární text přiměřený věku

Další poznámky
MV

KK

PT

MV-Prez/Int, OSV-Int, VDO-Int

Vypravování

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

D, VkO, Z, Rv

Téma

ročník: 6.
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Dětská literatura

→ uvádí výrazné představitele
→ rozlišuje dílo veršované a neveršované
→ orientuje se v základních literárních žánrech (bajka, pohádka,
povídka …)
→ podle svých schopností volně reprodukuje text
→ uvádí výrazné představitele
→ charakterizuje drama
→ pracuje s pojmy související s divadlem
→ zná funkce lidí kolem divadla
→ zvládá dramatizaci jednoduchého textu
→ na základě textů v učebnici uvádí nejvýznamnější autory a jejich díla
→ zaměřuje se zejména na regionální autory (Čapek, Němcová, Erben)

39

předmět: ČEŠTINA

Popis, líčení
Komunikační a slohový
Popis a charakteristika
výcvik
osoby
Životopis

Žádost, výtah a výpisek
Práce s informacemi

Tvarosloví

Jazyková výchova

Pravopis
Význam slov
Slovní zásoba a způsoby
tvoření slov

Další poznámky
MV

KK

PT

MV-Prez/Int, OSV-Int, VDO-Int

Vypravování

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

D, VkO, Z, Rv

Téma

ročník: 7.

→ sestaví vypravování na základě skutečnosti nebo fantazie
→ vhodně volí jazykové prostředky příznačné pro vypravování
→ zvládá použití i zápis přímé řeči
→ používá zvolání, krátké věty …
→ rozlišuje základní části popisu uměleckého díla (popředí, pozadí …)
→ formuluje vlastní názory na umělecké dílo
→ pozná subjektivně zabarvený popis
→ popíše své pocity, city, nálady
→ chápe rozdíl mezi popisem vnějším a vnitřním
→ rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou
→ dokáže výstižně vyjádřit znaky charakterizované osoby
→ zvládne strukturu životopisu
→ chápe význam životopisu pro prezentaci své vlastní osoby
→ vhodně formuluje hlavní myšlenky textu
→ chápe rozdíl mezi výtahem a výpiskem
→ zpracuje text ve formě výtahu i výpisku
→ používá výpisek při vlastní přípravě
→ správně třídí a určuje druhy slov
→ určuje mluvnické kategorie
→ zvládá pravopis
→ určuje mluvnické kategorie včetně rodu a vidu
→ zvládá pravopis slovesných koncovek
→ pozná a tvoří příslovečné spřežky
→ rozlišuje spojky podřadicí a souřadicí
→ zná a používá základní pravidla o psaní velkých písmen
→ chápe význam slova
→ rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná
→ pozná antonyma, synonyma a homonyma
→ rozlišuje různé způsoby obohacování slovní zásoby
→ tvoří nová slova pomocí předpony a přípony
→ pozná slova složená

40

Literární výchova

Literatura starověku

→ chronologicky zařadí období
→ charakterizuje období
→ charakterizuje literaturu období
→ má přehled o zákl. textech obd.
→ zná nejdůležitější autory období

Skladba

→ pozná zkratku a slovo zkratkové
→ pozná větu jednočlennou a dvojčlennou
→ určuje základní větné členy a jejich druhy
→ určuje rozvíjející větné členy a jejich druhy včetně doplňku
→ pozná přívlastek volný a těsný, postupně rozvíjející a několikanásobný
→ rozlišuje větu hlavní a vedlejší
→ určuje druhy vedlejších vět
→ ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché
i souvětí
→ zná nejstarší literární památky (Starý a Nový zákon, eposy)

→ chápe význam postavy Karla IV. pro naše dějiny
→ chápe význam J. Husa pro vývoj českých dějin
→ chápe význam učení Jana Amose Komenského
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předmět: ČEŠTINA

Komunikační a sloh.
výcvik

Referát
Recenze
Úvaha
Důležité
písemnosti

Čeština jako slovanský jazyk

Nauka o slovní zásobě

Tvarosloví
Jazyková výchova

Skladba

KK

PT

→ na základě vlastní četby liter. díla vypracuje char. hlavního hrdiny
→ uvede příklady charakteristiky přímé i nepřímé
→ zná základní poučení o výkladu
→ chápe význam odborných názvů (termínů)
→ formuluje hlavní myšlenky textu
→ vhodně formuluje své myšlenky, názory a postoje
→ vhodně formuluje své myšlenky, názory a postoje

→ seznámí se s přihláškou, objednávkou, pozváním a žádostí
→ rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby
→ zvládá zásady tvorby českých slov
→ chápe rozdíl přípona, koncovka
→ správně vyslovuje a píše slova přejatá
→ třídí druhy slov, určuje jejich mluvnické významy
→ tvoří správně spisovné tvary
→ určuje jejich mluvnické kategorie včetně slovesných tříd a vzorů
→ určuje základní skladební dvojice, určuje rozvíjející větné členy
→ rozlišuje druhy přísudku
→ pozná a umí tvořit přístavek
→ určí významové poměry mezi jednotlivými složkami několikanásobného
větného členu
→ rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, větu hlavní a vedlejší
→ správně určuje druh vedlejší věty

OSV-Int, VDO-Int, MKV-Int, MV-Int

Výklad

MV

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Char. literárního
hrdiny

Další poznámky

Školní výstupy

D, VkO, Z, Rv

Učivo
→ správně volí výrazové prostředky
→ napíše práci na dané téma

Téma

ročník: 8.

Literární výchova

c
h
a
r
a
k
t

z
a
ř
a
d
í

c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
c
k
y

→

→ správně určuje významové poměry v souvětí souřadném
→ zvládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jedn. i v souvětí
→ zná nejstarší literární památky (Starý a Nový zákon, eposy)

o
b
d
o
b
í
→

→ pozná souvětí souřadné a podřadné
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→ chronologicky zařadí období
→ charakterizuje období
→ má přehled o zákl. textech
→ zná nejdůležitější autory

Klasicismus
Preromantismus
České národní obrození
Romantismus v čs. literatuře
Český romantismus

→ chápe význam myšlenky slovanské vzájemnosti
→ autoři Mácha, Erben,Tyl
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předmět: ČEŠTINA

Komunikační a sloh.
výcvik

Některé publ.
útvary

Souhrnné poučení o slohu
Jazyky slovanské, obecné
výklady o čes. jazyce
Zvuková stránka jazyka

Slovní zásoba, tvoření slov

Jazyková výchova

Tvarosloví
Psaní velkých písmen

Skladba

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int, VDO-Int, MV-Int/Sou/B/Ex/Prez/Zč, ENV-Int, MKV-Int, VMGES-Int

Jazyková kultura
Sloh a funkce
textu

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

D, VkO, Z, Rv

Téma

ročník: 9.

→ používá jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci
→ rozlišuje základní styly podle funkce a formy
→ rozlišuje komentář, fejeton, reportáž, rozhovor;
využívá zásad komunikace, pravidel dialogu
→ rozpoznává manipulativní komunikaci v médiích a zaujímá k ní
kritický postoj
→ užívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písem.
projevu nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě dispozic a zájmů
→ rozlišuje skupiny slovanských jazyků
→ rozlišuje jednotlivé útvary českého jazyka
→ spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
→ dodržuje správnou melodii vět, důraz, tempo
→ pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem cizích slov …
→ rozlišuje jednotlivé části slov, rozpozná slovo základové a základní
→ ovládá pravopisné jevy související se stavbou slova a tvořením slov
→ tvoří spisovné tvary slov a používá je ve vhodné komunikační situaci
→ rozlišuje význam slov (slova jednoznačná, mnohoznačná)
→ správně třídí slovní druhy, zvládá pravopis
→ skloňuje cizí vlastní i obecná jména
→ určuje slovesné mluvnické kategorie, správně tvoří spisovné tvary
→ rozpozná a vytvoří přechodníky
→ zvládá zásady psaní velkých písmen a dokáže je použít
→ určuje větné členy a jejich druhy
→ zvládá základy interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí
→ určuje druh souvětí a druhy vedlejších vět
→ zvládá pravidla o shodě
→ uspořádá slova v české větě
→ určuje významové poměry, správně používá vsuvku
→ v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
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Tvořivé činnosti
↓Zákl. lit.. teorie a
historie↓
Realismus
Čs. literatura 2. pol. 19. st.
Meziválečná literatura
Poválečná literatura
Současná lit. a film
Literární výchova

↓Literární druhy a žánry↓
poezie
próza
drama
lyrika
epika

morfologický i syntaktický
→ přednáší, volně reprodukuje dané literární texty
→ zaznamená, zachytí hlavní myšlenku díla
→ pokouší se o dramatizaci a vytváření vlastních textů

→ charakterizuje znaky daného literárního období
→ uvede významné představitele (+ (důraz na region))
→ určí rozdíly mezi jednotlivými obdobími
→ orientuje se v základních dílech (+ důraz na region)
→ chápe vznik díla v historickém kontextu
→ pracuje s terminologií a pojmy
→ porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém a filmovém zpracování
→ vyhledává informace v různých informačních zdrojích
→ uceleně reprodukuje přečtený text
→ jednoduše popisuje strukturu
→ popisuje jazyk díla
→ vlastními slovy interpretuje smysl díla
→ formuluje ústně i písemně dojmy z literárních děl
a filmu
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A Název vyučovacího předmětu: ANGLIČTINA/ 3. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Jazyk a jazyková komunikace
VMGES, MKV, MV

Vzdělávací obor:
Mezipředmětové vztahy:

Cizí jazyk/ Angličtina
D, VkO, Z, Hv, Vv, VkZ

Výuka je založena na modelu britské angličtiny a vede k rozšiřování komunikační schopnosti žáků. Tímto směrem je orientována i výuka gramatiky. Hlavním
cílem předmětu je rozvíjet schopnost žáků komunikovat v běžných životních situacích a rozumět čtenému textu. Na 1. stupni se jedná spíše o hravou formu
výuky založenou na poslechu a popisování jednoduchých dějů, náročnější učivo 2. stupně vede kromě jiného žáky k pochopení dalších cizojazyčných kultur,
seznamuje je s reáliemi zemí, v nichž je angličtina úředním jazykem.

Časové vymezení
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně

Organizační vymezení
Žáci se dělí většinou na dvě skupiny podle počtu dětí ve třídě. Výuka probíhá v jazykové učebně, v kmenových třídách nebo v počítačové učebně.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vhodným způsobem zefektivňuje své učení, získává jazykové informace a využívá je v praktickém životě
Kompetence komunikativní:
~ rozumí slyšenému, vhodně reaguje, zapojuje se do diskuse, formuluje a vyjadřuje své myšlenky v angličtině, aplikuje gramatické jevy v mluvené řeči
~ rozumí různým typům textů a záznamů, využívá počítačové technologie
Kompetence sociální a personální:
~ pracuje ve skupině, spolupracuje se spolužáky, vytváří společné projekty, vede dialog
Kompetence občanské:
~ respektuje tradice odlišných kultur ve srovnání s kulturou rodné země, získává pozitivní postoj ke své vlasti
Kompetence pracovní:
~ uvědomuje si potřebu znalosti angličtiny pro budoucí povolání, ale i její využití v praktickém životě

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ANGLIČTINA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: ANGLIČTINA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
01. vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
02. rozumí jednoduchým pokynům, otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - reaguje na ně verbálně i neverbálně
03. zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
04. rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
05. rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici
vizuální oporu
06. přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
07. píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
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Předmět: ANGLIČTINA

MV

KK

PT

WMGES-Int, MKV-Int

Přepis výslovnosti

Další poznámky

Školní výstupy

KkU, KKo, KSaP

Abeceda

Učivo

Vv, Hv

Téma

ročník: 3.
→ audioorální kurz
→ čte foneticky správně nové slovíčko (hranatá závorka)
→ píše správně nové slovíčko

Barvy
Číslice 0-12
Dny v týdnu
→ vyjmenovává jednoduchá slovíčka daného učiva

Zvířata

→ přiřazuje slovíčko k obrázku

Členové rodiny

→ popisuje jednoslovně obrázek - za pomocí slovníčku

Povolání

→ najde nové slovíčko ve slovníku (ČJ → AJ, AJ → ČJ)

Dům

→ najde nové slovíčko ve slovníku na internetu
PROJECTS

Ovoce

Oblečení
Obličej
Škola
Přídavná jména
Neurčitý člen

Člen + podstatné jméno

Frazeologické obraty

Pozdravy
Chci, umím

Ustálené vazby - já
Sloveso

Dramatizace

Mám ráda, nemám ráda
Být
Mít
Básničky a písničky

→ spojuje neurčitý člen s podstatným jménem

→ reprodukuje dané vazby bez znalosti gramatických jevů
→ formuluje kladnou oznamovací větu
→ recituje, zpívá zpaměti jednoduché lidové říkanky a dětské
písničky
→ opakuje naučená slovíčka za doprovodu pohybu
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předmět: ANGLIČTINA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 2. období

ročník:

4. 5.

POSLECH S POROZUMĚNÍM
01. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
02. rozumí slovům a jednoduch. větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici viz. oporu
03. rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
MLUVENÍ
01. zapojí se do jednoduchých rozhovorů
02. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat
03. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚMÍM
01. zapojí se do jednoduchých rozhovorů
02. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat
03. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
01. rozumí jednoduchým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
PSANÍ
01. napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení - o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
02. vyplní osobní údaje do formuláře
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Předmět: ANGLIČTINA

Slovesa

Další slovní druhy

Frazeologické obraty

Zájmena přivlastňovací
Vybrané předložkové vazby
Fráze

Dramatizace

Básničky a písničky

KK

PT

MKV-Int, VMGES-Int

Množné číslo

MV

KkU, KKo, KSaP

Členy

Barvy
Číslice 0-20
Dny v týdnu
Ovoce
Zvířata
Členové rodiny
Povolání
Dům
Oblečení
Obličej
Škola
Přídavná jména
Neurčitý člen
člen + podstatné jméno
člen + příd. jm. + podst. jm.
člen + barva + podst. jm.
Určitý člen - vazby
Koncovka -s, -es, -ies
Sloveso být, mít
Kladná x záporná věta
Otázka, stručná odpověď
Zájmena ukazovací

Další poznámky

Školní výstupy

Vv, Hv

Slovní zásoba

Učivo

→ vyjmenovává jednoduchá slovíčka daného učiva
→ pojmenuje obrázek, spočítá předměty, napíše číslici slovy
→ popisuje obrázek - bez pomocí slovníčku
→ najde nové slovíčko ve slovníku (ČJ → AJ, AJ → ČJ)
→ najde nové slovíčko ve slovníku na internetu

→ spojuje neurčitý člen s podstatným jménem
→ spojuje neurčitý člen s přídavným a podstatným jménem
→ spojuje neurčitý člen s barvou a podstatným jménem
→ zdůvodní jeho použití (pouze ve vazbách)
→ uvádí příklady podstatných jmen ve správném tvaru

PROJECTS + CONVERSATION

Téma

ročník: 4.

→ sestaví jednoduchou větu s předložkovou vazbou
→ rozlišuje použití správného tvaru v č. jednotném (this/that)
→ rozlišuje použití správného tvaru v č. množném (these/those)
→ tvoří jednoduchou větu ve spojení:
člen + barva + přídavné jméno + podstatné jméno
→ používá přivlastňovací zájmena v obou číslech ve spojeních
at home, at school, at work, in the garden, good at…
→ používá fráze vztahující se k "mé" osobě/jméno, věk, bydliště…
→ recituje, zpívá zpaměti jednoduché lidové říkanky a dětské písničky
→ opakuje naučená slovíčka za doprovodu pohybu
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Předmět: ANGLIČTINA

Další poznámky
MV

KK

PT

VMGES-Int, MKV-Int, MV-Int

Školní výstupy

KkU, KKo, KSaP

Učivo

VkO, Vv, Hv, Rv

Téma

ročník: 5.

Gramatika
→ rozlišuje v kladné větě 3. os. č. j. - koncovka -s, -es
→ používá pomocné sloveso don´t v záporné větě
Přítomný čas prostý

→ používá pomocné sloveso do v otázce
→ sestaví stručnou odpověď
→ vkládá frekvenční příslovce do věty

Přítomný čas průběhový
Slovesa plnovýznamová

→ sestaví kladnou x zápornou větu
→ sestaví otázku x stručnou odpověď
→ rozšiřuje slovní zásobu o základní plnovýznamová slovesa
→ sestaví kladnou větu v kombinaci s plnovýznamovým slovesem
→ sestaví jednoduchou otázku x sestaví stručnou odpověď

Slovesný zp. rozkazovací
Zájmena
Další slovní druhy

Číslovky
Množné číslo podst. jmen

Vazba existencionální

V přítomnosti

→ rozkáže v 1. os. č. mn.
→ vnímá nahrazení členu zájmenem přivlastňovacím

PROJECTS + CONVERSATION

Slovesa

→ tvoří věty s ukazovacími zájmeny ve správném tvaru
→ čte a píše číslovky 20-100
→ vkládá automaticky podst. jm. v mn. č. do jednoduchých vět
koncovka -s, -es, -ies
→ "někde něco je"; popis obrázku

Výše uvedená gramatika je procvičována a upevňována v následujících ústních a písemných konverzačních okruzích:
Konverzace ústní

Konverzace písemná

Moje rodina

Pohled

Mé koníčky

SMS

Můj dům, byt

Formulář
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předmět: ANGLIČTINA → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

POSLECH S POROZUMĚNÍM
01. rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
02. rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat
MLUVENÍ
01. zeptá se na základě informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
02. mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
03. vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
01. vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
02. rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
PSANÍ
01. vyplní ve formuláři základní údaje o sobě
02. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
03. reaguje na jednoduché písemné sdělení
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Předmět: ANGLIČTINA

MV

KK

PT

VMGES-Int, MKV-Int, MV-Int

Další poznámky

Školní výstupy

KkU, KKo, KSaP

Učivo

VkO, Vv, Hv, Rv

Téma

ročník: 6.

Gramatika
→ rozlišuje v kladné větě 3. os. č. j. - koncovka -s, -es
→ používá pomocné sloveso don´t v záporné větě
→ používá pomocné sloveso do v otázce
Přítomný čas prostý

PROJECTS + CONVERSATION

→ sestaví stručnou odpověď
→ sestaví větu se slovesy want, need, know a like
→ rozlišuje otázku se slovesem HAVE:
Have you got … ?

Slovesný čas

Do you have …. ?
→ vkládá frekvenční příslovce do věty
→ sestaví kladnou větu
Přítomný čas průběhový

→ sestaví zápornou větu
→ sestaví otázku
→ sestaví stručnou odpověď

Kombinace přítomných časů

→ rozlišuje použití přítomnosti prosté a průběhové

Výše uvedená gramatika je procvičována a upevňována v následujících ústních a písemných konverzačních okruzích:
Konverzace ústní

Konverzace písemná

Moje rodina

Pohled

Mé koníčky

Chat

Můj dům, byt

SMS

Můj den

Prosba
Poděkování
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Předmět: ANGLIČTINA

MV

KK

PT

MUV-Int, VMGES-Int

Další poznámky

Školní výstupy

KkU, KKo, KSaP

Učivo

VV,HV, RV, OV, Z

Téma

ročník: 7.

Gramatika

slovesa pravidelná
slovesa nepravidelná

Slovesa

budoucí čas prostý
Číslovky řadové
Podstatná jména

→ sestaví a používá kladnou větu
→ sestaví a používá zápornou větu
→ sestaví a používá otázku a stručnou odpověď
→ pomocné sloveso will
→ vazba: going to (chystám se, plánuji)
→ rozlišuje dva budoucí časy (will/going to)
→ přečte datum (den, měsíc, rok)
→ rozlišuje mezi podstatným jménem počitatelným
a nepočitatelným
→ používá před každým podstatným jménem správný tvar
vyjadřující množství
→ používá ve větách neurčitá zájmena - některý, nějaký
→ používá ve větách záporné zájmeno - žádný
→ vysvětlí použití jednoho záporu ve větě
→ rozlišuje mezi zájmeny osobními a zájmeny v předmětném p.

Další slovní druhy
Zájmena

PROJECTS + CONVERSATION

Slovesný čas
minulý čas prostý
sloveso být

Výše uvedená gramatika je procvičována a upevňována v následujících ústních a písemných konverzačních okruzích:
Konverzace ústní
Moje rodina
Mé koníčky
Můj dům, byt
Můj den
Mé tělo
U doktora

Jídlo, pití, restaurace
Nakupování
Roční období
Když jsem byl/a dítě …

Konverzace písemná
Pohled
Formulář
Dotazník
Chat
SMS

Blahopřání
Omluva
Prosba
Poděkování
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Předmět: ANGLIČTINA

ročník: 8.
MV

KK

PT

MUV-INT, VMGES-INT

Další poznámky

Školní výstupy

KkU ,KKo, KSaP

Učivo

VV,HV, RV, OV

Téma
Gramatika
Slovesný čas

→ vyjádří myšlenku vlastními slovy
→ sestaví a používá kladnou větu

Slovesa

minulý čas průběhový

→ sestaví a používá zápornou větu
→ sestaví a používá otázku a stručnou odpověď

minulý čas průběhový/prostý

→ analyzuje danou situaci - pozadí děje x výjimečná situace
→ aplikuje minulé časy hlavně při popisování počasí

slovesa způsobová

Další slovní druhy

muset - opisný tvar v přít.

→ aplikuje opisný tvar (must → have to)

Příslovce

→ tvoří příslovce od přídavných jmen a používá je ve větách

Přídavná jména

→ porovnává a srovnává dva a více předmětů (stupňování)

PROJECTS + CONVERSATION

→ čte, překládá a reprodukuje texty s probranými jevy

přít., min., bud.

Výše uvedená gramatika je procvičována a upevňována v následujících ústních a písemných konverzačních okruzích:
Konverzace ústní
Moje rodina
Mé koníčky
Můj dům, byt
Můj den
Moje město
Jídlo, pití, restaurace
Nakupování

Roční období
Mé letní prázdniny
Když jsem byl/a dítě …
Cestování
Amish people
Realie: UK

Konverzace písemná
Pohled
Osobní dopis
Životopis
Formulář
Dotazník
Chat
SMS

Blahopřání
Omluva
Prosba
Poděkování
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Předmět: ANGLIČTINA

ročník: 9.
MV

KK

PT

VMGES-Int, MKV-Int, MV-P

Další poznámky

Školní výstupy

KkU, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

D, VkO, Z, Hv, Rv, Vv

Téma
Gramatika

předpřítomný x minulý čas
Slovesa způsobová
by

Slovesa

podmiňovací
způsob

mohl by

→
→
→
→
→

rozlišuje čtyři druhy použití
sestaví a používá kladnou větu
sestaví a používá zápornou větu
sestaví a používá otázku a stručnou odpověď
aplikuje správný čas na správnou situaci

→ aplikuje daný jev do vhodných vět

měl by
→
→
→
→
→

Slovesný rod
Další slovní druhy

Předložky
Zájmena

používá vazbu "rád bych"
používá opisný tvar v budoucnosti a minulosti
tvoří a používá trpný rod ve všech časech
používá předložky místa k určování směru
zhotoví a vyplní tabulku s přehledem zájmen

PROJECTS + CONVERSATION

Slovesný čas
předpřítomný čas

Výše uvedená gramatika je procvičována a upevňována v následujících ústních a písemných konverzačních okruzích:
Konverzace ústní
Moje rodina
Mé koníčky
Můj dům, byt
Můj den
Moje město
Jídlo, pití, restaurace
Nakupování

Roční období
Mé letní prázdniny
Když jsem byl/a dítě …
Cestování
Svátky v Anglii
Reálie: Londýn, New York

Konverzace písemná
Pohled
Osobní dopis
Životopis
Formulář
Dotazník
Chat
SMS

Blahopřání
Omluva
Prosba
Poděkování

A Název vyučovacího předmětu: NĚMČINA/ 7. - 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Jazyk a jazyková komunikace
VMGES,

Vzdělávací obor:
Mezipředmětové vztahy:

Další cizí jazyk/ Němčina
D, VkO, Z, Hv, Vv

Od školního roku 2013/14 se další cizí jazyk stal povinným předmětem. S ohledem na jazykovou rozmanitost jak v Evropě, tak i po celém světě, je ve znalosti cizích jazyků
spatřováno mnoho výhod. Každý cizí jazyk, který člověk ovládá kromě svého mateřského jazyka, znamená pozitiva pro jeho osobní i profesní život. Znalost cizích jazyků
umožňuje lepší komunikaci a mobilitu. Jazykové vzdělávání přitom nepřináší pouze znalost jazyka, ale přináší i poznávání dané kultury prostřednictvím literatury, hudby,
filmů atd. V Evropské unii existuje 23 úředních jazyků. Většina žáků a studentů si volí v první řadě angličtinu a za ní následuje němčina a francouzština. V naší základní
škole je dalším cizím jazykem němčina.

Časové vymezení
7. ročník
8. ročník
9. ročník

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Organizační vymezení
Němčině jsou žáci vyučováni nejčastěji ve třídě, dále potom v počítačové učebně, za příznivého počasí i v učebně venkovní. Při hodinách jsou používány různé formy
vyučování (komunitní kruh, kooperativní vyučování, zážitkové vyučování) a nepřeberné množství metod zaměřujících se na poznání a poznávání, aktivitu, samostatnost,
logiku, …)
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vhodným způsobem zefektivňuje své učení, získává jazykové informace a využívá je v praktickém životě
Kompetence komunikativní:
~ rozumí slyšenému, vhodně reaguje, zapojuje se do diskuse
~ dosahuje jazykové úrovně A2 podle „Společného evropského referenčního rámec pro jazyky (SERR)
Kompetence sociální a personální:
~ pracuje ve skupině, spolupracuje se spolužáky, vytváří společné projekty, vede dialog
Kompetence občanské:
~ respektuje tradice odlišných kultur ve srovnání s kulturou rodné země, získává pozitivní postoj ke své vlasti
Kompetence pracovní:
~ uvědomuje si výhodu znalosti dalšího cizího jazyka pro budoucí povolání, ale i jeho využití v praktickém životě

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu NĚMČINA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: DALŠÍ CIZÍ JAZYK → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

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

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV, VMGES, MV

Učivo

KU, KŘP, KK, KO

Téma

ročník: 7.

Č, A, Hv, Vv, Z

Předmět: NĚMČINA
 seznamuje se s gramatickými jevy
Podstatná jména

 správně používá určité a neurčité členy 1,. 3. a 4. p. č. j.
 tvoří množné číslo nejpoužívanějších podstatných jmen
 určuje pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích

Gramatika

Pořádek slov ve větě

 řadí slova v přímém i nepřímém pořádku slov
 sestaví a používá kladnou větu
 sestaví a používá zápornou větu
 časuje pravidelná slovesa

Slovesa

 časuje pomocné sloveso sein a haben v čísle jedn. i mn.
 časuje sloveso möchten

Zájmena

 používá zájmena mein, dein, sein, ihr, kein v 1. a 4. p.
 porozumí známým slovům a jednoduchým větám

Řečové dovednosti

Práce s textem

 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty
 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci
 používá dvojjazyčný slovník
 používá známé pozdravy

Jednoduchá sdělení

 požádá, poděkuje
 sestaví krátké sdělení (blahopřání, pohled, dopis)
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty
 rodina, volný čas, koníčky

Konverzace

 škola, předměty
Konverzační témata

 škola, předměty
 příroda a počasí
 oblékání nákupy
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV, VMGES, MV

Učivo

KU, KŘP, KK, KO

Téma

ročník: 8.

Č, A, Hv, Vv, Z

Předmět: NĚMČINA
 uspořádává slova ve větách na základě větného rámce
Pořádek slov ve větě

 používá bezespojkové věty
 rozlišuje používání záporu nein, nich, nichts a kein
 seznamuje se s dalšími podst. jmény a jejich mn. číslem

Podstatná jména

 používá podstatná jména s předložkami 4. pádu
 používá podstatná jména s předložkami 3. pádu
 používá podstatná jména s některými předložkami 3 a 4. pádu

Gramatika

 časuje slovesa nehmen, geben, essen
 časuje slovesa fahren, laufen
Slovesa

 časuje slovesa lesen, sehen
 časuje slovesa können, müssen
 časuje pomocné sloveso sein a haben v čase minulém

Číslovky

 pohotově používá číslovky

Zájmena

 používá zájmena ich, du, er, sie, es v 1. a 4. p.
 porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě

Řečové dovednosti

Práce s textem

 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu
 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
 používá dvojjazyčný slovník
 reaguje na oslovení, pozdraví, přivítá se a rozloučí

Jednoduchá sdělení

 požádá, poděkuje, omluví se
 reaguje na otázky typu "Kdo?, Kde?, Kam?, Kdy?, Kolik?"
 čte nahlas plynule a foneticky správně přiměřené náročné texty

Konverzace

 domov, město
Konverzační témata

 zdraví sport
 stravování, potraviny
 cestování
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV, VMGES, MV

Učivo

KU, KŘP, KK, KO

Téma

ročník: 9.

Č, A, Hv, Vv, Z

Předmět: NĚMČINA
 uspořádává slova ve větách na základě větného rámce
Pořádek slov ve větě

 používá bezespojkové věty
 seznamuje se s nejpoužívanějšími podřadnými spojkami
 seznamuje se s dalšími podstatná jmény a jejich mn. číslem

Podstatná jména

 používá podstatná jména s předložkami 4. pádu a 3. pádu
 používá podstatná jména s některými předložkami 3 a 4. pádu
 rozšiřuje si slovní zásobu - přídavná jména opačného významu

Přídavná jména

 skloňuje přídavná jména po členu určitém i neurčitém
 užívá přídavná jména s podstatnými jmény označující potraviny

Gramatika

Zájmena

 používá zájmena osobní, přivlastňovací, tázací /1., 3., 4. p.

Číslovky

 pohotově používá číslovky
 časuje pravidelná slovesa v čase přítomném, minulém i budoucím

Slovesa

 časuje nejpoužívanější nepravidelná slovesa ve všech časech
 časuje pomocné sloveso sein a haben ve všech časech
 používá při tvorbě vět způsobová slovesa

Předložky

 používá nejznámější spojení předložky s podstatným jménem
 tvoří souvětí se spojkami souřadicími (und, sonder, oder, aber)

Spojky

 tvoří souvětí se spojkami souřadicími (deshalb, darum)
 tvoří souvětí se spojkami podřadicími (wenn, weil…)

Mein Hobby
Essen und Trinken
Konverzace

Kleidung und Mode

výše uvedené gramatické jevy procvičují žáci

Wohnen

v těchto konverzačních tématech

Mein Tag
Unsere Schule
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A Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA/ 1. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Matematika a její aplikace
OSV, VDO

Vzdělávací obor:
Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy: Č, Inf, Prv, P, Vv, Tv, Pč

Předmět matematika je založen především na aktivních činnostech. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získat jednu ze základních
gramotností, a to gramotnost matematickou. Zvládnutí základních matematických vědomostí a dovedností je předpokladem pro úspěšnou práci ve vyšších ročnících.

Časové vymezení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

4 hodiny týdně
4 hodiny týdně
4 hodiny týdně
4 hodiny týdně
4 hodin týdně

+ 1 disponibilní hodina
+ 1 disponibilní hodina
+ 1 disponibilní hodina
+ 1 disponibilní hodina
+ 1 disponibilní hodina

Organizační vymezení
Výuka matematiky je nejčastěji realizována formou vyučovací hodiny ve třídě, v počítačové učebně, v dalších prostorách školy při plnění praktických cvičení. Prostřednictvím
uplatňovaných mnoha různých metod a forem práce se žáci seznamují s učivem algebraickým i geometrickým, využívají prostředky moderní techniky.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro své učení, používá základní matematické znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
~ využívá matematických poznatků a dovedností v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
~ rozpozná a pochopí problém
~ vyhledá informace vhodné k řešení matematických problémů, uvádí varianty řešení problému
~ užívá při řešení problémů logické, aritmetické a geometrické postupy
Kompetence komunikativní:
~ rozumí danému textu
~ vyjadřuje se přesně a stručně
Kompetence sociální a personální:
~ při řešení úloh rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti, ve schopnosti členů skupiny
~ účinně spolupracuje ve skupině
Kompetence pracovní:
~ používá bezpečně pomůcky a vybavení, dodržuje vymezená pravidla
~ plní povinnosti, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: MATEMATIKA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
01. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
02. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
03. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 00, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
04. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
05. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
06. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
07. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
01. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
02. popisuje jednoduché závislosti z praktického života
03. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
01. rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
02. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
03. rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
FINANČNÍ GRAMOTNOST
→ seznámí se s nominální hodnotou mincí
→ obstará jednoduchý nákup
→ správně se rozhoduje jak naložit se získanými penězi
→ chápe zákonitosti a pravidla výměnného obchodu
→ rozumí základním funkcím peněz
→ rozumí pojmu pravá a padělaná mince/ bankovka
→ chápe euro jako mezinárodní platidlo
→ přemýšlí o penězích - finanční situace v modelových rodinách
→ chápe smysl vzniku bank, zná nejjednodušší finanční produkt - účet
→ rozumí pojmům rozpočet domácnosti ( příjmy a výdaje)
→ učí se hospodařit s vlastními penězi
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

VDO-Int, Osv-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP

Téma

ročník: 1.

Č, Prv, Vv, Tv, Pč

předmět: MATEMATIKA

→ poznává číslice
→ orientuje se v číselné řadě
→ porovnává, přiřazuje v oboru
Přirozená čísla 1 - 5, číslo 0

→ píše znaky +, -, =, >, < a rozumí jejich významu
→ rozloží čísla
→ píše číslice 1, 2, 3, 4, 5, 0
→ sčítá a odčítá v oboru
→ poznává číslice
→ orientuje se v číselné řadě

Číslo a početní operace

Přirozená čísla 6 - 10

→ porovnává, přiřazuje v oboru
→ píše číslice 6, 7, 8, 9, 10
→ sčítá a odčítá v oboru
→ řeší jednoduché slovní úlohy
→ poznává číslice
→ orientuje se v číselné řadě
→ porovnává, přiřazuje v oboru

Přirozená čísla 11 - 20

→ píše číslice 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
→ sčítá a odčítá v oboru bez přechodu desítky
→ řeší jednoduché slovní úlohy
→ řeší slovní úlohy typu "o více", "o méně"

Geometrie v rovině
a v prostoru

Geometrické tvary

→ rozezná a pojmenuje kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

Geometrická tělesa

→ pozná kouli, krychli, válec
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předmět: MATEMATIKA

MV

KK

PT

VDO-Int, Osv-Int

Další poznámky

Školní výstupy

KkU,KkŘP, KKo, KSaP, KP

Učivo

Č, Prv, Vv, Tv, Pč

Téma

ročník: 2.
→ sčítá a odčítá s přechodem přes 10
→ počítá příklady se závorkami

Čísla a početní operace

0, přirozená čísla 1 - 100

→ sčítá a odčítá do 100 s přechodem 10
→ zaokrouhluje čísla na desítky
→ vyjmenuje řady násobků
→ násobí a dělí čísly 1 - 5
→ používá 0 v oboru násobilky

Závislosti, vztahy
a práce s daty

Orientace v čase
Přímka, křivá a lomená čára

Geometrie v rovině

→ orientuje se v čase ( rok, měsíc, den )
→ určí hodiny, minuty, sekundy
→ určí rozdíl mezi uvedenými pojmy
→ načrtne a narýsuje dané útvary

zapíše a řeší
jednoduché sl. úlohy

→ sčítá a odčítá do 100 bez přechodu 10

→ narýsuje úsečku, správně ji označí
Úsečka

→ vyznačí body
→ porovná velikosti úseček

Geometrie v prostoru

Jednotky délky

→ používá základní jednotky délky, měří v centimetrech

Geometrická tělesa

→ pozná kouli, válec, krychli, kvádr, kužel, jehlan
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

VDO-Int, Osv-Int

Učivo

KkU,KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 3.

Čj, Vv, Pč

předmět: MATEMATIKA
→ rozlišuje čísla sudá a lichá
→ vyjmenuje řady násobků
Přirozená čísla 0 - 100

Římské číslice

→ násobí a dělí čísly 6 - 10
→ sčítá a odčítá dvojciferná čísla bez přechodu i s přechodem přes
Základ (ústně i písemně)
→ zapíše a přečte římské číslice
→ orientuje se v číselné řadě

Číslo a početní operace

→ zapisuje správně číslo a určí jeho řády
→ sčítá a odčítá do 1 000 bez přechodu i s přechodem stovky
Přirozená čísla 0 - 1 000

→ násobí a dělí čísly 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
→ ověřuje si výsledky početních úkonů na kalkulačce
→ dělí se zbytkem
→ násobí jednociferná a dvojciferná čísla s jednou desítkou
→ dělí dvojciferná čísla číslem jednociferným

Závislosti, vztahy
a práce s daty

→ čte čas na hodinách
Čas

→ zapíše čas
→ převádí jednotky času
→ pracuje s v pojmy strana, vrchol, hrana, stěna, osa souměrnosti
→ narýsuje a označí polopřímku
→ načrtne útvar osově souměrný

Geometrie v rovině

Geometrické pojmy

→ rozezná trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník
→ vypočítá obvod trojúhelníka
→ převádí jednotky délky
→ orientuje se v pojmech čtverec, obdélník, kružnice, kruh
→ osvojuje si dovednost manipulovat s kružítkem

Geometrie v prostoru

Stavby z krychlí

→ vytvoří stavbu podle nákresu a naopak
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předmět: MATEMATIKA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 2. období

ročník:

4. 5.

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
01. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
02. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
03. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
04. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
05. modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
06. porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel
07. přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
08. porozumí významu znaku − (= mínus) pro zápis celého záporného čísla a toto číslo znázorní na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
01. vyhledává, sbírá a třídí data
02. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
01. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
02. sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
03. sestrojí rovnoběžky a kolmice
04. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
05. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY
01. řeší jednoduché praktické sl. úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
FINANČNÍ GRAMOTNOST
→ seznamuje se s historií vzniku peněz
→ určí zabezpečovací prvky bankovek
→ chápe rozdíl mezi cenou a hodnotou věci
→ učí se hospodařit s vlastními penězi
→ sestaví osobní rozpočet
→ zaznamenává příjmy a výdaje do tabulky
→ vnímá šetrný způsob zacházení s energiemi (rozpočet domácnosti - úspory/ voda, elektřina, plyn)
→ zjistí cenu zboží, porovnává různé ceny a kvalitu zboží
→ seznamuje se s dalšími finančními produkty - spoření, půjčky
→ zvládá jednoduché vyúčtování akce
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Numerace v oboru "N", + 0
01 000
0 - 1 000 000
Číslo a početní operace

Zlomky
Římské číslice
Jednotky času
Závislosti,vztahy
a práce s daty

Souřadnice
Jednotky hmotnosti

Geometrie v rovině

Základní geometrické tvary

Tělesa
Geometrie v prostoru
Obvod a obsah obrazce
Nestandardní aplikační
úlohy a problémy

Číselné a obrázkové řady,
magické čtverce

Školní výstupy
→ vyznačí číslo na číselné ose
→ vyjmenuje násobky čísel, použije je k řešení obtížnějších příkladů
→ aplikuje znalost násobků, dopočítá zbytek
→ využije komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
→ vypočítá příklady na písemné + a → zapíše číslo pomocí rozvinutého zápisu a naopak
→ vybaví si řád čísla, aplikuje pravidlo o zaokrouhlování
→ odhadne a kontroluje výsledek
→ popíše zlomek, definuje pojmy čitatel, jmenovatel, zapíše část celku
→ pomocí zlomků vypočítá jednoduché příklady sčítání zlomků
→ naučí se zpaměti základní znaky (1 - 10, 50, 100, 500, 1 000)
→ použije osvojené znaky k zápisu větších čísel
→ provede jednoduché převody jednotek času
→ označí souřadnice, popíše polohu pomocí souřadnic, uvede příklady
využití v praktickém životě
→ vyjmenuje základní jednotky, provede jednoduché převody
→ narýsuje a označí základní rovinné útvary (přímka, polopřímka,
úsečka, kružnice, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)
→ předvede jednoduché konstrukce - nanáší úsečku na polopřímku
→ definuje základní vlastnosti rovnoběžek a kolmic, rýsuje je
→ najde osu úsečky překládáním papíru, vyřeší úkol graficky
→ definuje pojem úhlopříčka, pracuje s jejími vlastnostmi
→ vybere osově souměrné útvary, vyznačí jejich osu překládáním papíru
→ určí délku úsečky, vyjmenuje jednotky, vyřeší př. s převody jednotek
→ rozpozná tělesa (krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule)
→ určí strany, stěny, vrcholy
→ vypočítá obvod obrazce sečtením délek jeho stran
→ určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě
→ použije základní jednotky obsahu

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 4.

Č, Inf, P, Vv, Tv , Pč

předmět: MATEMATIKA

→ řeší podle svých schopností problémové úlohy
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Přirozená čísla

Čísla a početní operace
Desetinná čísla

Závislosti a jejich vlastnosti
Závislosti, vztahy,
práce s daty

Soustava souřadnic

Základní útvary v rovině
Geometrie v rovině

(čtverec, obdélník)

(trojúhelník)
Geometrie v prostoru

Základní útvary v prostoru

Nestandardní aplikační
úlohy a problémy

Číselné a obrázkové řady,
magické čtverce

Školní výstupy
→ zapíše, čte a zaokrouhlí přirozené číslo
→ znázorní číslo na číselné ose
→ provádí jednoduché početní operace s velkými čísly (přes milion)
→ aplikuje matematické zákony (komut., asociativ.) při řešení příkladů
→ zvládá algoritmus dělení dvojciferným dělitelem
→ určí rozdíl mezi číslem smíšeným, desetinným a desetinným zlomkem
→ zobrazí číslo na číselné ose
→ porovnává a zaokrouhluje desetinné číslo
→ provádí jednoduché početní operace (+, -)
→ zvládá násobení a dělení desetinného čísla číslem 10
→ zvládá násobení a dělení desetin. čísla jednociferným přirozeným číslem
→ operuje s písmeny jako s proměnnými, dosazuje za proměnnou číslo
→ určuje hodnoty proměnné vyjádřené jednoduchým výrokem
→ sestaví tabulku hodnot pro dvě proměnné
→ orientuje se v pravoúhlé soustavě souřadnic
→ zapíše souřadnice daného bodu x určí bod daný souřadnicemi
→ rozlišuje pojem graf a diagram
→ rozlišuje přímky rovnoběžné a různoběžné, opačné
→ rýsuje jednoduché situace podle zadání, diktátu
→ rozeznává druhy čar podle šířky stopy a podle souvislosti
→ sestrojí obdélník a čtverec pomocí trojúhelníku s ryskou
→ sestrojí obdélník a čtverec pomocí kružítka
→ používá a převádí jednotky délky a obsahu
→ aplikuje dané učivo při výpočtu obvodu a obsahu čtverce a obdélníka
→ definuje druhy trojúhelníků podle délky stran
→ používá v praxi větu o trojúhelníkové nerovnosti
→ sestrojí trojúhelník ze tří stran, sestrojí trojúhelník pravoúhlý
→ určí rozdíl mezi obrazcem a tělesem
→ pojmenuje základní tělesa (předměty běžného života)
→ doplňuje řady posloupnosti o další číslo/obrázek
→ doplňuje čísla podle daných zákonitostí

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, Kko, KSaP, KP

Téma

5. ročník

Č, Vv, Tv, Pč

předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
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A Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Matematika a její aplikace
OSV, VDO, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy: Č, Inf, F, Ch, P, Z, Vv

Matematika na 2. stupni základní školy staví na znalostech, vědomostech a dovednostech, které si děti osvojily v předchozích pěti letech. Dále rozvíjí
matematickou gramotnost, vede žáky k důkladnému porozumění myšlenkovým postupům a pojmům, jejich vzájemným vztahům. Žáci poznávají složitější
algoritmy, terminologii a symboliku.

Časové vymezení
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

3 hodiny týdně
4 hodiny týdně
4 hodiny týdně
3 hodiny týdně

+ 2 disponibilní hodina
+ 1 disponibilní hodina
+ 0,5 disponibilní hodiny
+ 1,5 disponibilní hodiny
+ 1 disponibilní hodina = volitelný předmět SEMÍNÁŘ Z MATEMATIKY x SEMINÁŽ Z ČEŠTINY

Organizační vymezení
Matematika se vyučuje převážně v kmenových třídách (neexistuje odborná učebna), Podle potřeb využívá učebnu fyziky vybavenou dataprojektorem a počítačem. Další formy výuky
probíhají také v učebně informatiky. Při různých měření vycházejí žáci do terénu (okolí školy). Na zadaných úkolech pracují žáci samostatně, ve dvojicích, ve skupinách.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vyhledává a třídí informace, poznává smysl učení a cíl učení
~ operuje s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
~ vyhodnocuje výsledky
Kompetence k řešení problémů:
~ využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení matematického problému
~ volí vhodné způsoby řešení (užívá logické, matematické a empirické postupy), nachází shodné, podobné a odlišné znaky
~ ověřuje prakticky (zkouškou, měřením) správnost řešení problémů
Kompetence komunikativní:
~ vyjadřuje se výstižně, matematicky správně a logicky
~ využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro řešení zadaných úkolů, rozumí různým typům textů a záznamům (grafy, tabulky)
Kompetence sociální a personální:
~ spolupracuje ve skupině, dohodne se s ostatními na nejvhodnějším postupu při řešení matematických situací
Kompetence pracovní:
~ využívá znalosti a zkušenosti získané v jiných vzdělávacích oblastech
~ používá bezpečně a účinně matematické pomůcky

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA a její aplikace je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: MATEMATIKA → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
01. provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
02. zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
03. modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
04. užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, průměrem, zlomkem, desetinným číslem, %)
05. řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
06. řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
07. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných
08. určí hodnotu výrazu, sčítá a odčítá mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
09. formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
10. analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
01. vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, poznává soubory dat
02. určuje vztah přímé x nepřímé úměrnosti, vyjádří funkční stav tabulkou, rovnicí, grafem
03. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
01. zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti zákl. rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů;
02. využívá potřebnou matematickou symboliku
03. charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
04. určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
05. odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
06. využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
07. načrtne a sestrojí různé rovinné útvary
08. užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
09. načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí středově a osově souměrný útvar
10. určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
11. načrtne a sestrojí sítě základních těles
12. načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
13. analyzuje a řečí aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY
01. užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
02. řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
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ročník: 6.

Přirozená čísla

Črtání a rýsování

Úhel a jeho velikost

Geometrie v rovině

Osová souměrnost

Trojúhelník

Čtverec a obdélník

Geometrie v prostoru

Krychle a kvádr

→ řeší odpovídající slovní úlohy, řeší nestandardní slovní úlohy

Desetinná čísla

MV

KK

PT

→ aktivizuje vědomosti a dovednosti o "N" z předchozího ročníku
→ aplikuje znaky dělitelnosti dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, šesti, devíti, deseti

Čísla a proměnná
Zlomky

Další poznámky

OSV-Int, EV-Int

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Učivo

Téma

Č, Inf, F, Z, Vv

předmět: MATEMATIKA

→ pozná prvočíslo x číslo složené
→ rozloží číslo složené na součin prvočísel
→ určí zpaměti/výpočtem největší spol. dělitel, nejmenší spol. násobek
→ definuje pojem "zlomek", "zlomková čára", "čitatel", "jmenovatel"
→ zapíše a přečte zlomek, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem
→ znázorní desetinná čísla na číselné ose, čte des. č. na číselné ose
→ porovná a zaokrouhlí desetinná čísla , převádí je na zlomky
→ provádí početní operace s desetinnými čísly
→ načrtne, rýsuje a popisuje přímky, rovnoběžky, různoběžky, kolmice
→ pracuje s kružítkem, vyznačí střed úsečky, přenáší úsečku
→ načrtne a sestrojí kružnici definovanou středem a poloměrem
→ načrtne, sestrojí a popíše obdélník, čtverec, trojúhelník
→ načrtne a sestrojí úhel a jeho osu, přenáší úhly
→ rozezná typy úhlů (přímý, pravý, tupý, ostrý)
→ změří velikost úhlu, sčítá a odčítá úhly graficky i výpočtem
→ vybírá a určí shodné rovinné obrazce
→ sestrojí podle osové souměrnosti obraz vzoru (bod, rovinné útvary)
→ vybírá a určí osově souměrné útvary, vyznačí jejich osu souměrnosti
→ rozlišuje vnější a vnitřní úhly, dopočítá velikost vnitřního úhlu
→ rozezná a sestrojí typy daných trojúhelníků
→ načrtne a sestrojí výšky, těžnice a osy stran i úhlů
→ načrtne a sestrojí kružnici opsanou a vepsanou
→ používá vzorce pro výpočet obvodu a obsahu (vzorce zná zpaměti)
→ nakreslí schéma převodu jednotek obsahu a obvodu
→ aplikuje učivo o násobení, dělení přirozených a desetinných čísel
→ třídí a popíše daná tělesa, načrtne a sestrojí jejich síť
→ vypočítá povrch a objem krychle a kvádru (zná vzorce zpaměti)
→ nakreslí schéma převodu jednotek objemu, hmotnosti
→ aplikuje učivo o násobení, dělení přirozených a desetinných čísel
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předmět: MATEMATIKA

Celá čísla

Úměrnost
Závislosti, vztahy a práce
s daty
Procenta

Souměrnost

Trojúhelníky

Geometrie v rovině

Čtyřúhelníky

→ určí 1‰ ze základu, převádí promile na zlomek a desetinné číslo
→ vyznačí osu/střed souměrnosti daného rovinného útvaru
→ načrtne a sestrojí obraz daného útvaru v osové/středové souměrnosti
→ vyhledá a určí shodné trojúhelníky, vypočítá obvod, obsah
→ sestrojí obraz vzoru, přenáší trojúhelníky
→ aplikuje pravidlo shodnosti (věta sss, sus, usu)

MV

KK

PT

→ aplikuje učivo
o poměrech

Měřítko plánu
a mapy

→ řeší odpovídající slovní úlohy, řeší nestandardní slovní úlohy

Poměr

→ rozšíří, zkrátí a porovná zlomek, provádí početní operace se zlomky
→ převádí zlomek na desetinné číslo a naopak
→ orientuje se v terminologii
→ znázorňuje a porovnává čísla na číselné ose
→ provádí početní operace s čísly
→ definuje poměr, převrácený poměr, postupný poměr
→ rozšíří a krátí poměr; vyjádří poměr v základním tvaru
→ určí skutečnou vzdálenost odpovídající 1 cm na mapě/ plánu
→ odhadne skutečnou vzdálenost z měřítka mapy
→ určí skutečnou vzdálenost obrazů dvou míst na mapě/ plánu
→ načrtne, narýsuje plánek v daném měřítku
→ definuje přímou a nepřímou úměrnost
→ sestaví tabulku/sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti
→ řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky
→ určí 1% ze základu, převede na % nejběžněji použív. zlomky a naopak
→ stanoví základ, procentovou část, počet procent
→ aplikuje trojčlenku na výpočet základu, proc. části, počtu procent
→ pracuje se známými termíny finanční matematiky

OSV-Int, EV-Int

Zlomky

Čísla a proměnná

Další poznámky

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Učivo

Č, inf, F, Z, Vv

Téma

ročník: 7.

→ třídí a charakterizuje útvary podle shodných/rozdílných znaků
(strany, vnitřní úhly, úhlopříčky), vypočítá obvod, obsah
→ definuje čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, lichoběžník
→ načrtne, sestrojí a popíše definované čtyřúhelníky
→ třídí a charakterizuje hranoly podle shodných/rozdílných znaků
→ načrtne síť hranolu; rozlišuje síť x plášť hranolu
→ vypočítá povrch a objem nejběžnějších hranolů, zná základní vzorec
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Druhá mocnina
odmocnina

→ aplikuje učivo druhé mocniny a odmocniny v daných výpočtech

Mocniny s přiraz.
mocnitelem

→ používá pravidla (algoritmy) pro počítání s odmocninami

Číselný výraz
a jeho hodnota

→ provádí početní operace v oboru celých i racionálních čísel

Výrazy s proměnnou

Rovnice

Základy statistiky

Pythagorova věta

Kruh a kružnice
Geometrie v rovině a
prostoru

Další poznámky
MV

KK

PT

→ účelně využívá kalkulátoru a tabulek

→ danými postupy zjednodušuje číselný výraz
→ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
→ aplikuje poznatky a dovednosti z různých tematických oblastí

Čísla a proměnná

Závislosti, vztahy
a práce s daty

Školní výstupy

OSV-Int/Sou, MED-Jf, VMGES-Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 8.

Č, F, Ch, P, Z

předmět: MATEMATIKA

→ rozlišuje výraz, jednočlen a mnohočlen
→ sčítá, odčítá, násobí a dělí mnohočleny
→ účelně používá vzorce usnadňující úpravy
→ rozloží mnohočlen na součin pomocí vzorců i vytýkání
→ použije výrazů s proměnnou v reálné mat. situaci
→ řeší lineární rovnice
→ řeší pomocí rovnic slovní úlohy
→ vyjádří neznámou ze vzorce
→ pracuje se statistickým souborem
→ určuje četnost znaku, medián, modus, aritmetický průměr
→ pracuje s různými druhy diagramů
→ aplikuje Pythagorovu větu při řešení mat. problémů v rovině
→ aplikuje Pythagorovu větu při řešení mat. problémů v prostoru
→ vypočítá obvod a obsah
→ řeší polohové i nepolohové konstrukční úlohy
→ ovládá a aplikuje Thaletovu větu při řešení konstrukčních úloh
→ načrtne a sestrojí síť tělesa

Rotační válec

→ vypočítá povrch a objem tělesa
→ aplikuje výpočty v praktických situacích

Konstrukční úlohy

→ rýsuje množinu bodů daných vlastností v rovině

Shodnost

→ sestrojí trojúhelník podle daných vět o shodnosti trojúhelníků

Rovinné útvary

→ sestrojí čtyřúhelník - lichoběžník
→ sestrojí rovnoběžník - kosočtverec, kosodélník
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-JF/Sou, VMGES-Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 9.

Č, F, Ch, P, Z, Vv

předmět: MATEMATIKA
→ zjednoduší číselný výraz, účelně používá vzorce pro výrazy
s proměnnou
→ rozkládá mnohočleny na součin

Operace s výrazy

→ krátí a rozšiřuje lomený výraz, sčítá a odčítá lomený výraz,
Lomené výrazy

dělí a násobí
→ lomený výraz, určuje podmínky, upravuje složené lomené výrazy

Čísla a proměnná

→ řeší základní lineární rovnice, řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
Rovnice

Nerovnice

Závislosti, vztahy
a práce s daty

Funkce

→ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
→ aplikuje známé na nové učivo

→ řeší soustavu dvou rovnic pomocí sčítací a dosazovací metody
→ sestavuje rovnice při řešení slovních úloh
(především na směsi a roztoky)
→ řeší základní kvadratické rovnice
→ řeší základní typy příkladů
→ určí, co je a co není funkce, pracuje s intervaly
→ vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem
→ funkci lineární a kvadratickou
→ rozliší úměrnost přímou a nepřímou
→ řeší soustavu rovnic grafickou metodou
→ matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
→ aplikuje goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
→ používá goniometrických funkcí při řešení úloh v rovině i prostoru
→ řeší reálné situace pomocí goniometrických vztahů
Podobnost
Geometrie v rovině
a prostoru

→ načrtne a sestrojí rovinné útvary podle vět o podobnosti
→ užívá v argumentaci i při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků
→ načrtne síť jehlanu a kužele

Prostorové útvary

→ vypočítá povrch a objem těles poznatky aplikuje při řešení úloh
→ vypočítá povrch a objem koule, poznatky aplikuje při řešení úloh

Nestandardní aplikační
úlohy a problémy

Finanční matematika

→ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
→ kombinuje poznatky z různých tématických oblastí
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A Název vyučovacího předmětu: FINANČNÍ GRAMOTNOST/ 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Matematika a její aplikace
OSV, VDO, VMGES, MKV, MV

Vzdělávací obor:
Finanční gramotnost
Mezipředmětové vztahy: Č, Inf, Z, D, A, Vv

Vyučující tohoto předmětu v 9. třídě používá metody a formy práce, pomocí nichž seznamuje žáky s gramotností peněžní, cenovou a rozpočtovou. Jeho
cílem je vybavit žáky takovými kompetencemi, aby v dospělém životě měl znalosti, dovednosti a hodnotové postoje nezbytné k finančnímu zabezpečení
svému a své rodiny v současné společnosti, aby aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Aby to byl člověk finančně gramotný, který se
orientuje v problematice peněz a cen, je schopen odpovědně spravovat osobní/ rodinný rozpočet (včetně správy finančních aktiv a finančních závazků
s ohledem na měnící se životní situace).
Pozn.
K finanční gramotnosti se dále pojí gramotnost numerická (finanční numerické úkony), gramotnost finanční (schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit
informace v kontextu) a gramotnost právní (orientace v právním systému, přehled o právech, povinnostech a možnostech, kam se obrátit o pomoc).

Časové vymezení
9. ročník

0 + 1 disponibilní hodina týdně

Organizační vymezení
Finanční gramatika se vyučuje převážně v kmenových třídách (neexistuje odborná učebna), Další formy výuky probíhají také v učebně informatiky. Na zadaných úkolech pracují žáci
samostatně, ve dvojicích, ve skupinách. Žáci deváté třídy se pravidelně účastní soutěží a besed, které pro ně připravuje CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o.
Pro názornost, lepší pochopení a zvládnutí finančních situací je využívána stolní desková hra „FINANČNÍ SVOBODA“.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vyhledává a třídí informace, poznává smysl učení a cíl učení
~ operuje s obecně užívanými finančními termíny, uvádí věci do souvislostí
~ vyhodnocuje výsledky
Kompetence k řešení problémů:
~ využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení finančního problému
~ volí vhodné způsoby řešení, užívá logické postupy
~ ověřuje správnost řešení problémů
Kompetence komunikativní:
~ vyjadřuje se výstižně, matematicky správně a logicky
~ využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro řešení zadaných úkolů, rozumí různým typům textů a záznamům (grafy, tabulky)
Kompetence sociální a personální:
~ spolupracuje ve skupině, dohodne se s ostatními na nejvhodnějším postupu při řešení zadaných úkolů

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu FINANČNÍ GRAMOTNOST a její aplikace je pro tento rozpracován v následující tabulce.
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Předmět: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Finanční plánování

Finanční matematika

Finanční produkty

Cenné papíry

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-InT, VDM, VMEGS, MV

Rozpočet domácnosti

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KSaP, KO, KK

Učivo

M, VkO

Téma

ročník: 9.
→ příjmy - aktivní, pasivní nahodilé
→ výdaje - nezbytné, zbytné, investiční, nepravidelné
→ sestaví rozpočet domácnosti
→ pojmenuje majetek a závazky domácnosti
→ orientuje se v systému životních rezerv
→ pokouší se o finanční plánování
→ řeší z finančního hlediska základní životní situace
→ řeší příklady z praxe domácností
→ seznámí se se základními pojmy - jistina, úrok, úrokový míra, RPSN
→ vypočítá výši úroků
→ řeší slovní úlohy z oblasti finanční matematiky
→ bankovní účty - osobní, spořící, podnikatelské …
→ půjčky - hypotéky, stavební spoření …
→ pojištění - cestovní, havarijní, penzijní, úrazové, životní …
→ platební karty - debetní, kreditní, charge ... …
→ spoření - spořící účty, termínované vklady, vkladní knížky ... …
→ orientuje se v pojmech - dluhopisy, certifikáty …
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A Název vyučovacího předmětu: INFORMATIKA/ 4. – 8. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Informační a komunikační technologie
OSV, MED

Vzdělávací obor:
Informační a komunikační technologie
Mezipředmětové vztahy:
Č, A, M, VkO, Pč

Ve vztahu učitel – žák si klade za cíl naučit - osvojit si další nezbytnou gramotnost. Už samotný název předmětu předurčuje nutnost specifického materiálního zázemí a je na tomto
materiálním zázemí zcela závislý. V naší škole mají žáci v učebně informatiky k dispozici 20 pracovních stanic s připojením k internetu, dále projekční techniku, interaktivní tabuli a síťovou
tiskárnu.

Časové vymezení
4. třída
5. třída
6. třída
8. třída

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
0 hodin týdně +1 disponibilní hodina

Organizační vymezení
Výuka probíhá většinou v počítačové učebně. Nejideálnější stav je vyjádřen rovnicí 1 žák = 1 PC. To je zajištěno dělením třídy na skupiny s odpovídajícím počtem žáků.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ získává informace (intranet, internet, výukové programy) a využívá je v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
~ využívá vědomosti a znalosti získané ve výuce Inf při řešení různých školních i mimoškolních situací
Kompetence komunikativní:
~ rozumí různým typům textů a záznamů, využívá počítačové technologie při kvalitní a účinné komunikaci s ostatním světem
Kompetence sociální a personální:
~ spolupracuje se spolužáky, diskutuje, vytváří společné projekty, vede dialog, ovlivňuje kvalitu zadané práce
Kompetence občanské:
~ respektuje pravidla a zákony při práci na počítači – ochrana dat, vlastnictví (pirátské kopie, nelegální SW …)
Kompetence pracovní:
~ získává další gramotnost (počítačovou), uvědomuje si důležitost práce fyzické, ale i duševní

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu INFORMATIKA je rozpracován v následujících tabulkách.
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Učivo
BOZP

Školní výstupy

Další poznámky
MV

PT

KkU, KkŘP, KSaP, KP

Téma

ročník: 4. - 7.

Č, A

předmět: INFORMATIKA

KK

→ seznámí se s řádem učebny

HW
Činnost PC, konfigurace, HW

→ popíše HW součásti PC
→ zná funkci HW součástí v systému

Vstupní zařízení
Práce s myší a klávesnicí

→ ovládá spolehlivě OS pomocí myši i klávesnice

Operační systémy

→ spustí Příkazový řádek; použije některé příkazy
(dir, copy, cls, edit…)

DOS

Uspořádání dat na disku
Uživatelské a prog. složky

→ orientuje se ve stromové struktuře složek
→ respektuje řád dělení uživatelských a programových složek
→ účelně využívá úložiště na souborovém serveru

Operace se soubory
Kopie, přesun, editace

→ rutinně provádí souborové operace

OS MS Windows

VMGES-Int, MV-Int/P

Zpracování a využití informací

Vyhledávání informací a komunikace

Data. Soubory, složky

→ účelně upraví prostředí tak, aby vyhovovalo jeho požadavkům
→ rozlišuje a využívá zástupce programů, dokumentů, složek
Uživatelské prostředí

→ rutinně pracuje s více okny
→ používá vhodné nástroje, místní nabídku a hlavní menu, orientuje se
→ využívá schránku ve Windows k provádění souborových operací

Školní intranet; využití
Ochrana dat, práva, sdílení

→ respektuje soukromá data uživatelů, přístupy,

Internet
Web

→ rozlišuje internet a intranet; vyhledá informaci dle jednotlivých
klíčových slov

Prohlížeče

→ zadává adresu ve správném formátu
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Vyhledávací servery

→ vyhledané informace stáhne do počítače a uloží v dokumentu

E-mailové služby

→ respektuje zásady bezpečné práce na internetu; dbá na etická
pravidla
→ chrání zařízení před infiltrací virů, spy ware...

Aplikační SW dodávaný s OS
Textové editory

→ využívá účelně programového vybavení k tvorbě, editaci a prohlížení

Grafické editory

→ využívá účelně programového vybavení k tvorbě, editaci a prohlížení

Prohlížeče textu a grafiky

→ využívá účelně programového vybavení k tvorbě, editaci a prohlížení

Přehrávače multimedií

→ využívá účelně programového vybavení k tvorbě, editaci a prohlížení

Data, informace a modelování
→ předá informaci zakódovanou pomocí textu, čísel, či obrázku
→ zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje jednoduchý text
Algoritmizace a programování
→ v bokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro ovládání postavy
→ v programu najde a opraví chyby
→ rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se bude opakovat a kolikrát
→ přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
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BOZP
Uživatelské přístupy
LAN, Mail, IS-Včela
SW dodávaný s OS
Textový editor

Zvuková data

Zpracování a využití informací

Vyhledávání informací a komunikace

Grafický editor

Video data
Zpracování tabulek
SW pro číselná data (Excel)
Prostředí
Buňka; formát
Adresa
Zpracování textu
Textový editor MS Word
Pravidla zpracování textu
Formát písma, odstavce
Vkládání objektů
Tisk
Práce s ovladačem

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

VMGES-Int, MV-Int/P

Učivo

KkU, KkŘP, Kko, KSaP, KP

Téma

ročník: 8.

Č, A

předmět: INFORMATIKA
→ zná a respektuje řád učebny
→ přihlásí se, chrání své přihl. údaje, využívá tyto prostředky k práci
→ respektuje a využívá základní pravidla zpracování textu
→ zpracuje jednoduché grafické práce dle zadání
→ rozlišuje různé formáty grafických dat, provede konverzi formátů
→ vybere vhodný formát pro příslušný druh grafických dat
→ účelně využívá nástrojů v SW Malování
→ nahraje a uloží zvuk
→ vybere nástroj pro přehrání
→ přenese data ze záznamového zařízení do PC
→ přehrává vhodným SW
→ provede jednoduchou editaci pomoci WMM

→ v hlavním menu vyhledá potřebný nástroj, upraví nastavení programu
→ zvětší, zmenší, ohraničí, vyplní zkopíruje formát
→ určí adresu buňky,rozsah oblasti
→ navrhne tabulku pro rozvrh hodin
→ orientuje se v prostředí, upraví prostředí dle potřeby
→ respektuje a využívá typografická pravidla pro efektivní práci
→ vkusně zpracuje dokument
→ vloží obrázek, odkaz
→ vybere tiskárnu, nastaví vzhled stránky, využívá náhled
→ orientuje se v různých ovladačích tiskáren, nastaví barvu, výběr, kopie
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A Název vyučovacího předmětu: PRVOUKA/ 1. – 3. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a jeho svět
OSV, VDO, MKV, ENV

Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy: Č, M, Hv, Vv, Tv, Pč

Vzdělávání v předmětu prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině, v předškolním zařízení. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy
a děje, jejich vzájemní vztahy a souvislosti. Při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování je důležitý vlastní prožitek, který by měl vycházet z konkrétních nebo
modelových situací (zážitkové vyučování).

Časové vymezení
1. ročník
2. ročník
3. ročník

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

(+ 1 disponibilní hodina)

Organizační vymezení
Výuka probíhá většinou ve třídě, dále je doplněna vycházkami do přírody, exkurzemi, praktickými činnostmi, soutěžemi, besedami s pracovníky bezprostředně spjatými s ochranou
přírody (myslivci, včelaři, sokolníci, herpetologové a další).
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ pozoruje přírodu, dění a věci kolem sebe, získané výsledky porovnává
Kompetence k řešení problémů:
~ snaží se o vhodné řešení problému
Kompetence komunikativní:
~ rozšiřuje si slovní zásobu v osvojených tématech, vyjádří vlastními slovy názor, je schopen a ochoten domluvit se
Kompetence sociální a personální:
~ spolupracuje ve skupinách, poznává a chápe rozdíly mezi spolužáky, kamarády, lidmi
Kompetence občanské:
~ vytváří si pozitivní vztah k přírodě, podílí se na její ochraně

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRVOUKA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: PRVOUKA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

MÍSTO, KDE ŽIJEME
01. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
02. začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
03. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
LIDÉ KOLEM NÁS
01. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
02. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
LIDÉ A ČAS
01. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
02. pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté
s místem, v němž žije
03. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí;
na příkladech porovnává minulost a současnost
ROZMANITOST PŘÍRODY
01. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
02. roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
03. provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
01. uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
02. rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
03. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
04. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
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Lidé a čas

Člověk a jeho zdraví
Rozmanitost přírody
Dopravní výchova

→ orientuje se v budově školy, pojmenuje a zná osoby ve škole
Škola, třída
→ rozlišuje školní pomůcky
→ začlení se do třídního kolektivu
→ rozliší pojmy město - vesnice
Domov, obec, město, krajina
→ orientuje se ve své obci, vyjmenuje okolní obce
→ řekne, později napíše svou adresu
Rodina
→ pojmenuje členy nejbližší rodiny, orientuje se ve vztazích
→ orientuje se v domě a bytě, pojmenuje místnosti, určí jejich účel
Soužití lidí
→ chápe význam rodiny, rodinných oslav; dokáže popřát
→ ovládá základy slušného chování
Chování lidí
→ rozliší práci od zábavy, uvědomuje si správné využití volného času
→ dokáže nazvat a charakterizovat některá povolání
Povolání
→ podrobněji popisuje prostředí a práci
Podzim
→ pojmenuje a rozliší různé druhy ovoce a zeleniny
Zima
→ chápe nutnost péče o ptáky a lesní zvěř v zimě
→ pojmenuje jarní rostliny, určí části rostlin
→ rozliší ovocné stromy, sleduje vývoj a růst ovocného stromu
Jaro
→ popíše práce na zahradě, uvede vhodné nářadí
→ pojmenuje domácí zvířata (jejich užitek) a jejich mláďata
Léto
→ orientuje se v přírodních společenstvích na louce, na poli, v lese
→ vyjmenuje měsíce v roce, přiřadí je k ročním obdobím
→ odliší kalendářní a školní rok
Rok
→ řadí termíny času (rok, měsíc, týden, den)
→ řadí činnosti v průběhu dne, dodržuje základní hygienické návyky
→ pojmenuje základní části lidského těla
Lidské tělo
→ rozliší stav zdraví a nemoci, dokáže ošetřit jednoduchá poranění
Správná výživa
→ sestaví zdravý jídelníček
Mimořádné události
→ v případě ohrožení postupuje podle pokynů dospělého
Počasí
→ reaguje na změny počasí, chová se vhodně v závislosti na nich
→ zná cestu do školy a ze školy, přechází pouze na přechodech pro chodce
→ určí vybrané dopravní značky, účastní se soutěže v poznávání vybraných dopravních značek

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Sou

Lidé kolem nás

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KP

Místo, kde žijeme

Učivo

→ popíše období
→ popíše svátky

Téma

ročník: 1.

Č, M, Vv, Tv

předmět: PRVOUKA
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Škola

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int/B, VDO-Int, MKV-Int, ENV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, Kko, KSaP, KP

Téma

ročník: 2.

Č, M, Hv, Vv, Tv, Pč

předmět: PRVOUKA

→ určí polohu tříd, školní družiny, jídelny, kabinetů …
→ dodržuje pravidla slušného chování
→ chápe rozdíl slov domov a doma

Místo, kde žijeme

Domov

→ pojmenuje vybrané pokojové rostliny, uvědomuje si nutnost péče o ně
→ pojmenuje nejběžnější domácí zvířátka, chápe nutnost péče o ně

Naše obec
Okolí

→ vyjmenuje části obce, důležité budovy a místa
→ uvede příklady rozdílu město x vesnice
→ orientuje se v nejbližším okolí (uvádí zeměpisné pojmy)
→ pojmenuje členy rodiny, vyznačuje na časové přímce ´jejich stáří

Rodina
Lidé kolem nás

→ vyjmenuje povinnosti členů rodiny
→ orientuje se v základních příbuzenských vztazích
→ posiluje vztahy v rodině (rodinné oslavy)
→ charakterizuje další vybraná povolání

Povolání

→ rozlišuje mezi prací a volným časem
→ vypravuje o aktivitách své rodiny ve volném čase
→ pracuje s pojmy kalendářní a školní rok

Rok

→ pojmenuje dny v týdnu (pracovní x volné dny)
→ určí následující časové údaje - čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá

Lidé a čas

Podzim

→ charakterizuje dané roční období

Zima

→ řadí měsíce k jednotlivým ročním obdobím, určí jejich začátek

Jaro

→ popíše dané roční období v přírodě (rostliny, živočichové)

Léto

→ uvede příklady svátků a zvyků daného ročního období
→ pojmenuje hospodářská zvířata a jejich užitek

Hospodářská zvířata

→ popíše stavbu těla zvířete

Zdraví:

→ rozlišuje pojmy savec x pták, uvede druh obydlí a potravy
→ vyjmenuje některé nemoci a jejich příznaky
→ poskytne přiměřenou první pomoc (zná důležitá telefonní čísla)
→ uvede příklady zdravé stravy

Člověk a jeho zdraví
Mimořádné události
Dopravní výchova

→ v případě ohrožení postupuje podle pokynů dospělého
→ seznamuje se s čísly tísňového volání

→ bezpečně se pohybuje po městě, seznamuje se s pravidly chování chodce na běžných komunikacích
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předmět: PRVOUKA

Místo, kde žijeme

Česká republika

Naše obec a náš kraj

Lidé a čas

Současnost a minulost
Příroda živá a neživá
Látky a jejich vlastnosti
Vesmír a Země
Voda a vzduch

Rozmanitost přírody
Půda
Přírodní nerostná paliva

Rostliny a živočichové

Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo

MV

KK

PT

OSV- Int/B, ENV-Int/Ex

Orientace v krajině

→ určí hlavní a vedlejší světové strany
→ orientuje se v krajině podle přírodních úkazů
→ při práci v krajině používá buzolu/kompas
→ vysvětlí zeměpisné pojmy (úpatí, úbočí …)
→ pojmenuje nejznámější řeky a pohoří
→ určí nadmořskou výšku, význam barev na mapě
→ rozlišuje pojmy - krajina zemědělská a průmyslová, kopcovitá, rovinatá …
→ vyjmenuje části republiky s jejich centry, Praha - co o ní vím
→ vyjmenuje nejvyššího představitele státu, státní symboly
→ označí sousední státy
→ vypráví o historii obce
→ porovnává staré a nové v naší obci (místa, budovy, osobnosti)
→ prakticky poznává život v obci
→ uvede seznam větších měst v kraji, významných míst v okolí
→ seznamuje s pojmem "doba ledová"
→ vyjmenuje vynálezy usnadňující život
→ vybírá mezi přírodninami (živá x neživá) a lidskými výtvory
→ uvede posloupnost přírodnina - surovina - výrobek
→ zkoumá skupenství látek, jejich hořlavost
→ pracuje s veličinami - hmotnost, objem, délka, čas, teplota, síla
→ provádí praktická měření
→ vypravuje o Měsíci a Slunci, planetách x život na Zemi
→ vyjmenuje složky vzduchu a vysvětlí jejich význam
→ uvede příklady ohrožování a ničení životního prostředí
→ popisuje koloběh vody, její proměny, význam vody
→ rozezná vrstvy a druhy půdy
→ chápe rozdíl mezi půdou úrodnou a neúrodnou
→ charakterizuje uhlí a ropu, uvede příklady výrobků
→ vysvětlí rozdíl bylina x dřevina
→ popíše části rostlin
→ vyjmenuje dané druhy plodů
→ rozřazuje živočichy, uvádí jejich typické životní prostředí
→ nachází rozdíl mezi obratlovci x bezobratlí
→ popisuje (jednoduše) části lidského těla
→ popíše (jednoduše) vnitřní ústrojí
→ vyjmenuje lidské smysly, chápe jejich funkci, chrání své smysly

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Krajina kolem nás

Další poznámky

Školní výstupy

Č, M, Vv, Pč

Učivo

chrání přírodu, třídí odpad

Téma

ročník: 3.
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Dopravní výchova

→ vyjmenuje a charakterizují jednotlivá období života
→ v případě ohrožení postupuje podle pokynů dospělého
Mimořádné události
→ seznamuje se s čísly tísňového volání a integrovaným záchr. systémem
Řídí se pravidly silničního provozu pro chodce, řeší jednoduché dopravní situace
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A Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA/ 4. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
OSV, ENV
Mezipředmětové vztahy: Č, M, Vl, Vv, Tv, Pč
Přírodověda umožňuje žákům poznávat přírodu na základě přímého pozorování, manipulace s přírodninami, třídění, porovnávání věcí a jevů a jejich souvislostí, vyvozovat vztahy mezi
organismy v přírodních společenstvech; objasňuje činnost technických prostředků. Při osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat
na myšlenky, názory a podněty spolužáků.

Časové vymezení
4. ročník
5. ročník

1 hodina týdně
2 hodiny týdně

Organizační vymezení
Výuka probíhá většinou ve třídě, doplněna je činnostmi v terénu (vycházky, exkurze), praktickými zkouškami, soutěžemi v poznávání přírodnin. Pro zvládnutí učiva a snazší pochopení
vzájemných vztahů a souvislostí jsou využívány programy střediska Sever (besedy, praktické činnosti v terénu).
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: ~ žák
~ samostatně pozoruje dění kolem sebe, živé i neživé přírodniny
~ získané výsledky porovnává, uvádí věci do souvislostí
Kompetence k řešení problémů:
~ vyhledá informace vhodné k řešení problému
Kompetence komunikativní:
~ rozšiřuje slovní zásobu v osvojených tématech při praktických činnostech ve škole i v okolí školy, pojmenovává pozorované skutečnosti
Kompetence sociální a personální:
~ spolupracuje ve skupinách, poznává a chápe rozdíly mezi lidmi
Kompetence občanské:
~ vytváří pozitivní vztah k přírodě, podílí se na její ochraně

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: PŘÍRODOVĚDA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 2. období

ročník:

4. 5.

ROZMANITOST PŘÍRODY
01. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody
a činností člověka
02. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
03. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů prostředí
04. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá
jednoduché klíče a atlasy
05. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
06. stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci
prokáže schopnost účinně se chránit
07. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
01. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
02. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
03. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
04. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
05. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
06. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
07. rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
08. 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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Školní výstupy

Další poznámky
MP

KK

PT

OSV-B/Sou/Zč, ENV-Sou/Ex/Jf,

Učivo

KkU, KkŘP,KKo, KSaP, K0

Téma

4. ročník

Č, Vl, Tv, Pč

předmět: PŘÍRODOVĚDA
→ zdůvodní význam vody pro člověka, život na Zemi
Podmínky života na Zemi

→ zdůvodní význam vzduchu pro člověka, život na Zemi
→ zdůvodní význam půdy pro člověka, život na Zemi

Výrobky a přírodniny

→ chápe rozdíl mezi přírodninou a výrobkem
→ porovnává základní projevy života

Rostliny, houby, živočichové
Rozmanitost přírody

→ třídí organismy do známých skupin, používá klíče a atlasy
→ hledá souvislosti mezi organismy a prostředím

Neživá příroda
Přírodní společenstva
Ochrana přírody
Člověk - vývoj, potřeby, projevy
Orgánové soustavy

Člověk a jeho zdraví

→ zjišťuje podmínky života jednotlivých organismů

Zdravá životospráva
Péče o zdraví

→ roztřídí horniny, nerosty, pozná druh
→ uvede příklady neživých přírodnin
→ popíše základní společenstva (les, rybník, louka, zahrada, pole)
→ vyjádří vlastními slovy vzájemné vztahy mezi organismy
→ dodržuje zásady správného chování v přírodě
→ pečuje o přírodní prostředí, popíše způsoby ochrany přírody
→ popíše vznik a vývoj člověka
→ vysvětlí základní potřeby a projevy
→ pojmenuje jednotlivé orgány,
→ vysvětlí funkci orgánů
→ vyjmenuje zásady zdravé životosprávy
→ rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny
→ ošetří drobné úrazy a poranění
→ aplikuje zásady zdravého životního stylu - denní režim, pohyb
→ v případě ohrožení postupuje podle pokynů dospělého

Mimořádné události

→ ví, jak se chovat při evakuaci
→ zná čísla na tísňové volání

→ pojmenuje dopravní značky, vysvětlí pravidla silničního provozu
Dopravní výchova

→ uplatňuje získané dovednosti a návyky v praxi
→ dodržuje bezpečnost, chová se slušně a ohleduplně
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Člověk a jeho zdraví

Dopravní výchova

Školní výstupy

→ porovnává znaky života, životní potřeby a projevy
→ popíše stavbu těla
Rostliny, houby, živočichové
→ vysvětlí význam přírody pro člověka
→ třídí organismy do známých skupin, využívá klíče a atlasy
→ vyjmenuje planety Sluneční soustavy
→ vysvětlí rozdíl mezi planetou a hvězdou
→ uvede příklady známých souhvězdí
Vesmír a Země
→ vysvětlí střídání dne a noci
→ vysvětlí střídání čtyř ročních období
→ uvede příklady zkoumání vesmíru
→ definuje a měří gravitační a magnetickou sílu
Látky a jejich vlastnosti
→ založí jednoduchý pokus
→ vyhodnotí a vysvětlí výsledky jednoduchého pokusu
→ vysvětlí význam ovzduší, vody, půdy
Životní podmínky
→ vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím
→ popíše znaky podnebných oblastí, uvede příklady rostlin a živočichů
→ vysvětlí význam ZOO a botanických zahrad pro člověka
→ zdůvodní význam třídění odpadu
Ochrana přírody
→ aplikuje třídění odpadu v praxi
→ zhodnotí činnost člověka v přírodě
→ rozlišuje prospěšné a přírodě neprospěšné lidské aktivity
→ popíše odlišnosti člověka od živočichů
Lidské tělo
→ vysvětlí funkce orgánových soustav
→ ošetří drobné úrazy a poranění
→ plánuje svůj denní režim podle zásad zdravého životního stylu
Péče o zdraví, zdravá výživa
→ označí zdravé a nezdravé potraviny
→ popíše nebezpečí návykových látek a dalších závislostí
→ v případě ohrožení postupuje podle pokynů dospělého
Mimořádné události
→ rozezná varovný signál; ví, jak se chovat při evakuaci
→ popíše integrovaný záchranný systém
→ předvede bezpečné chování v silničním provozu

Další poznámky
MP

KK

PT

OSV-B/Sou/Zč, ENV-Sou/Ex/Jf,

Rozmanitost přírody

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, K0

Téma

ročník: 5.

Č, M, Vl, Tv, Pč

předmět: PŘÍRODOVĚDA
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A Název vyučovacího předmětu: VLASTIVĚDA/ 4. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a jeho svět
OSV, VDO, VMGES, ENV

Vzdělávací obor:
Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy: Č, M, P, Vv, Pč

V rámci učiva vlastivědy získávají žáci praktické dovednosti při práci s mapou, kompasem, učí se orientovat v místní krajině, porovnávají přírodní a ekonomické podmínky jednotlivých
krajů ČR i států Evropy. Uplatňují vlastní zkušenosti z cestování (zeměpisná část). Vytvářejí si představu o životě, technické vyspělosti a kulturní úrovni předků (část dějepisná).

Časové vymezení
4. ročník
5. ročník

1 hodiny týdně
1 hodina týdně

Organizační vymezení
Výuka probíhá většinou ve třídě, získané vědomosti, znalosti, dovednosti a schopnosti jsou využívány a uplatňovány na vycházkách, školních výletech, exkurzích.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ si utváří pracovní návyky, řídí vlastní učení, pracuje vždy s mapou
~ vyhledává a třídí zeměpisné informace, využívá je v praktickém životě
~ uvádí do vzájemných souvislostí informace, které lze vyčíst z mapy
Kompetence k řešení problému:
~ rozlišuje podstatné a nepodstatné skutečnosti, přemýšlí nad problémem
Kompetence komunikativní:
~ využívá získané komunikativní dovednosti při spolupráci s ostatními, při interpretaci osvojených vědomostí, znalostí a vlastních názorů
~ rozumí různým typům obrazových materiálů
Kompetence sociální a personální:
~ spolupracuje ve skupině
~ poznává a chápe rozdíly mezi lidmi, respektuje kulturní a sociální rozdíly
Kompetence občanské:
~ respektuje a ocení naše tradice, kulturní a historické dědictví
~ vytváří si pozitivní vztah k domovu a vlasti
~ hodnotí postavení a prestiž ČR
Kompetence pracovní:
~ používá bezpečně a účinně zeměpisné a dějepisné pomůcky

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: VLASTIVĚDA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň- 2. období

ročník:

4. 5.

MÍSTO, KDE ŽIJEME
01. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
02. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
03. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
04. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
05. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
06. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
LIDÉ KOLEM NÁS
01. 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
02. rozlišuje zákl. rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném
postupu a řešení se spolužáky
03. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
04. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
LIDÉ KOLEM NÁS - FINANČNÍ GRAMOTNOST
01. orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
02. odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze
03. sestaví jednoduchý osobní/ rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů
04. na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů
05. porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
06. vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
LIDÉ A ČAS
01. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
02. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako inf. zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní zákl. význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek
03. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
04. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionál. specifik
05. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
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ročník: 4.

Místní krajina
Mapa
Místo, kde žijeme

Naše vlast
Praha

MV

KK

PT

→ popíše polohu svého bydliště, uvede příklady starého a nového v obci
→ vyjmenuje významné osobnosti
→ určí světové strany na mapě i v přírodě
→ předvede práci s kompasem
→ definuje nadmořskou výšku, vysvětlí souvislost s barvami na mapě
→ aplikuje osvojené dovednosti při práci s mapou
→ vyjmenuje státní symboly, označí sousední státy, popíše státní zřízení
→ rozlišuje hlavní orgány státní moci - aplikuje v místě bydliště
→ vybere zajímavosti, zvláštnosti Prahy
→ popíše vlastní zážitky, posoudí význam Prahy jako hlavního města
→ vyhledá na mapě údaje o přírodních podmínkách

Regiony

Další poznámky

→ zdůvodní souvislost přírodních poměrů se zaměřením výroby
→ vyjmenuje krajská a významná města

VDO-Int/P, VMGES-Ex, MKV-Ex, ENV-Jf

Můj domov

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

Téma

Č, Vv

předmět: VLASTIVĚDA

→ spolupracuje ve skupině při řešení problémových úloh
Lidé kolem nás

Zaměstnání, kultura

→ uvede příklady lidové kultury
→ popíše změny a problémy společnosti
→ vyjmenuje strategické firmy
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ročník: 5.

Místo, kde žijeme

Naše vlast
Mapa světa

Evropa

Soužití lidí

Lidé kolem nás

Finanční gramotnost

Pravěk
Lidé a čas
Regionální památky

→ popíše krajinu domova, porovná minulost a současnost obce
→ rozliší různé druhy map, plány a náčrty
→ vyhledá na mapě údaje o přírodních poměrech
→ popíše hospodářství ČR, porovná význam zemědělství, průmyslu
→ popíše úroveň dopravy, služeb, obchodu, cestovního ruchu v ČR
→ orientuje se v pojmech domov, krajina, národ, státní zřízení
→ seznamuje se s funkcí armády ČR
→ vyjmenuje světadíly a oceány
→ určí zemské polokoule, rovník, poledník, póly
→ popíše polohu, povrch, podnebí Evropy jako celku i jednotlivých států
→ vyhledá údaje o přírodních poměrech na mapě
→ porovná hospodářství, kulturu, způsob života a přírodu jednotlivých zemí
→ porovná postavení národnostních menšin, vysvětlí principy demokracie
→ posoudí pomoc, nemocným a sociálně slabým
→ uvede příklad sociálních problémů a navrhne řešení
→ dodržuje pravidla slušného chování
→ rozvíjí přátelské mezilidské vztahy ve svém okolí
→ rozezná vlastnictví soukromé, veřejné
→ vysvětlí rozdíl mezi majetkem hmotným a nehmotným
→ chápe principy sestavování jednoduchého rozpočtu domácnosti
→ rozlišuje bezhotovostní a hotovostní formu peněz/ placení
→ orientuje se v termínech, úspory, půjčky, spoření
→ pracuje s časovými údaji, vyhledá informace na internetu, v knihovně
→ porovná a zhodnotí způsob života a práce předků
→ vysvětlí rozdíly v postavení jedince v rodině současné a minulé
→ zdůvodní význam minulosti pro současnost
→ využije knihoven, sbírek muzeí k pochopení minulosti
→ vybaví si poznatky o minulosti rodného kraje, uvede příklady památek

Další poznámky
MV

KK

PT

VDO-Int/P, VMGES-Ex, MKV-Ex, ENV-Jf

Místní krajina a region

Školní výstupy

KkU, KkŘP, Kko, KSaP, KO, KP

Učivo

Téma

Č, M, P, Vv, Pč

předmět: VLASTIVĚDA
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A Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a společnost
OSV, VDO, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Člověk a společnost
Mezipředmětové vztahy: Č, Inf, VkO, P, Z, VkZ

Hlavním posláním vyučovacího předmětu je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu
předávání historické zkušenosti.

Časové vymezení
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

2 hodiny týdně
1 hodiny týdně
2 hodiny týdně
1 hodiny týdně

+ 1 disponibilní hodina

Organizační vymezení
Výuka dějepisu probíhá převážně ve třídě, která je dostatečně materiálně vybavená. Na projektech nebo referátech pracují žáci individuálně nebo ve skupinách. Terénní výuka se
uskutečňuje v podobě dějepisných exkurzí ve vybraných blízkých i vzdálenějších lokalitách.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ poznává smysl a cíl učení, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy, vyhledává a
třídí dějepisné informace
Kompetence k řešení problémů:
~ uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, je schopen obhájit je, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení historického problému
Kompetence komunikativní:
~ rozumí různým typům historických textů a záznamů, dějepisných map, vyjadřuje se souvisle, výstižně
Kompetence sociální a personální:
~ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, účinně se zapojuje do diskuse
Kompetence občanské:
~ chrání a ocení naše historické tradice a kulturní dědictví
Kompetence pracovní:
~ chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, hospodářský rozvoj v dějinách ČR i světa

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DĚJEPIS je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: DĚJEPIS → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

ČLOVĚK V DĚJINÁCH
01. uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
02. uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
03. orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
01. charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
02. objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
03. uvede příklady archeologických kultur na našem území
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
01. rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
02. uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
03. demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod
křesťanství souvislost s judaismem
04. porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
01. popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
02. porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
03. objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
04. vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství
a jiným věroukám
05. ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
01. vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky
02. vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
03. popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
04. objasní postavení čs. státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské
monarchie
05. objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
06. na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus
07. rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
01. vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci
společnosti
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02. objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských
struktur v Evropě na straně druhé
03. porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů
04. charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích
05. na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
06. 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
MODERNÍ DOBA
01. na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
02. rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
03. charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
04. na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
05. zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
01. vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
02. vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce
03. posoudí postavení rozvojových zemí
04. prokáže základní orientaci v problémech současného světa
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předmět: DĚJEPIS

Nejstarší řecké kultury
a řecké kmeny
Velká řecká kolonizace

Školní výstupy

MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Další poznámky

Učivo

Č, Inf, VkO, P, Z, Rv

Téma

ročník: 6.
PT

→ uvede nejstarší řecké kultury a kmeny a porovná jejich vyspělost
→ zná nejstarší literární památky (Homérovy eposy)
→ objasní příčiny a důsledky kolonizace
→ vyhledá na mapě nově vzniklé osady
→ uvede složení obyvatelstva v řeckém městském státě
→ porovná státní zřízení a výchovu v Athénách a ve Spartě
→ objasní příčiny jejich rivality, vysvětlí podstatu demokracie

Antické Řecko

Řecko-perské války
Literatura, náboženství,
umění, divadlo, vzdělanost
Řecko ve 4. st. před Kristem
Alexandr Veliký a helénismus
Počátky Říma a jeho boj
o ovládnutí Středomoří
Krize římské republiky

Antický Řím

Římské císařství
Literatura, vzdělanost,
náboženství
Střední Evropa v době římské

→ objasní příčiny a důsledky řecko-perských válek
→ vyjmenuje jednotlivé bitvy a jejich průběh
→ uvede významné liter. a architektonické památky, chápe zákl. pojmy
→ uvede důležité osobnosti antiky, porovná vzdělanost v jednotlivých
→ měst. státech, popíše řecké divadlo, charakterizuje řecké náboženství
→ objasní příčiny a důsledky peloponéské války
→ popíše průběh peloponéské války
→ popíše tažení Alexandra Velikého
→ uvede znaky a význam helénismu
→ uvede počátky Říma a na mapě ukáže dobytá území
→ porovná formy vlády a postavení společenských skupin
→ objasní příčiny, průběh a důsledky punských válek
→ porovná reformy a vyjmenuje jejich autory
→ popíše římskou armádu a sestaví složení římské společnosti
→ uvede nejvýznamnější osobnosti římského císařství

VDO-Int, OSV-Int/P, VMGES-Int, MKV-P/B/Prez, ENV-p/Ex, MV-P

Městské státy Athény a Sparta

→ uvede nejvýznamnější památky římského císařství
→ uvede významné památky
→ porovná řecké a římské náboženství, zrod křesťanství
→ objasní příčiny zániku Říma
→ uvede odlišnosti kmenů žijících na našem území
→ porovná vyspělost různých civilizací

109

Učivo
Etnický obraz Evropy

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 7.

Č, Inf, VkO, P, Z, Rv

předmět: DĚJEPIS

PT

→ objasní příčiny zániku otrokářského systému
→ popíše změny, které nastaly v důsledku stěhování národů
→ reprodukuje významné události v západní Evropě

Západoevropská společnost

→ popíše změny, které nastaly v důsledku vzniku nových států
a christianizace
→ orientuje se v základních pojmech týkajících se islámu
→ orientuje se v dějepisné mapě
→ reprodukuje významné události ve střední Evropě

Sámova a Velkomoravská říše

→ objasní situaci Velkomoravské říše
→ porovná základ. rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské
→ kulturní společnosti

Sjednocovací proces
v Polsku, Uhrách a Čechách
Křesťanství
a středověká
Evropa

Boje křesťanů s muslimy
Evropská společnost
ve 12. a 13. st.
Střední Evropa za vlády
Lucemburků
Husitská reformace
a revoluce

→ pojmenuje významné osobnosti
→ objasní vnitřní vývoj českého státu (polit., hospodářský i kulturní)
→ uvede příklady románské kultury, pojmenuje její základní znaky
→ objasní vztah křesťanství k jiným věroukám
→ uvede příčiny vzniku konfliktů
→ objasní příčiny anglo-francouzského soupeření
→ pojmenuje významné osobností (přemyslovští králové) a dokumenty
→ objasní vnitřní vývoj českého státu (polit., hospodářský i kulturní)
a jeho postavení v evropských souvislostech
→ uvede příklady gotické kultury
→ objasní příčiny a důsledky husitských válek
→ vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství

Počátky stavovského státu

→ orientuje se ve významných událostech střední Evropy 15. století

Jagellovci na českém
a uherském trůnu

→ charakterizuje českou společnost v 15. a 16. století

Renesance

VDO-Int, OSV-Int/P, VMGES-Int, MKV-P/B/Prez, ENV-p/Ex, MV-P

Arab. říše a počátky islámu

→ uvede příklady renesančních staveb
→ uvede příklady renesanční kultury (literatura, umění, osobnosti)
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Školní výstupy

Zámořské objevy a počátky
dobývání světa

→ vysvětlí průběh zámořských objevů

České země v habsburské
monarchii

→ objasní postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie

Další poznámky
MV

KK

→ objasní důsledky zámořských objevů

→ objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války
Třicetiletá válka

→ posoudí důsledky třicetileté války
→ posoudí postavení evropské a české kultury v Evropě a ve světě

Habsburská monarchie
v 18. století

→ načrtne význam reforem osvícenského absolutizmu

Barokní kultura a osvícenství

→ posoudí postavení barokní kultury v Evropě a ve světě

Velká francouzská revoluce
a napoleonské období

Modernizace společnosti

PT

→ registruje nutnost propojení světské a církevní politiky
→ vysvětlí souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce
a napoleonských válek
→ objasní důsledky těchto válek

Vznik USA

→ zhodnotí vliv vzniku USA na evropské dějiny

Industrializace a její
důsledky pro společnost

→ posoudí důležitost rozvoje hospodářství pro společnost

Revoluce 19. století jako
prostředek řešení politických,
sociálních
a národnostních problémů

→ uvede základní národně emancipační procesy v Evropě

Politické proudy,
politické strany,
občanská práva

→ diskutuje o základních politických proudech

Kulturní rozrůzněnost doby,
konflikty mezi velmocemi,
kolonialismus

→ charakterizuje kulturní, společenské, politické a hospodářské rozdíly

→ definuje odlišnost jednotlivých buržoazních revolucí
→ uvede obecné závěry

VDO-Int, OSV-Int/P, VMGES-Int, MKV-P/B/Prez, ENV-p/Ex, MV-P

Objevy a dobývání,
počátky nové doby

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 8.

VkO, Z, P, Inf, Č, Rv

předmět: DĚJEPIS

→ uvede klady a zápory nastupující občanské společnosti

mezi státy v Evropě a ve světě
→ definuje problémy kolonialismu
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Učivo

Nové politické uspořádání
Evropy a úloha USA ve světě
Vznik ČSR
Moderní doba

Rozdělený a integrující
svět

PT

→ definuje společenský dopad válečných konfliktů
→ reprodukuje významné události ve světě
→ popíše poválečné uspořádání světa
→ popíše klíčové události vedoucí ke vzniku ČSR
→ zná významné osobnosti politického života

Druhá světová

→ objasní události ve druhé světové válce
→ seznamuje se s dějinnými událostmi prostř. obraz. a film. dokumentů

Studená válka

KK

→ diskutuje o zneužití techniky ve světových válkách

→ porovná politické a hospodářské situace ve vybraných státech

Holocaust

MV

→ vymezí důležité události na časové přímce

Mezinárodně politická
a hospodářská situace
ve 20. a 30. letech

Domácí a zahraniční odboj

Další poznámky

→ objasní prvky totalitních režimů
→ pojmenuje významné osobnosti

→ charakterizuje smysl domácího a zahraničního odboje
→ seznamuje se s postavami regionálního odboje
→ objasní pojem slova
→ seznámí se s židovskou komunitou regionu
→ objasní příčiny, které vedly ke studené válce
→ kombinuje poznatky z různých historických období

Vnitřní situace v zemích
východního bloku

→ aplikuje teoretické znalosti do logických souvislostí

Československo od převratu v
únoru do r. 1989,
vznik ČR

→ vyjádří důsledky zařazení ČSR do východního bloku

Rozpad koloniálního systému

→ odhadne politické vztahy v koloniálním systému

Problémy současnosti

→ aplikuje teoretické znalosti do současného světa

→ uvede vztah mezi ČSR a SSSR
→ porovná vývoj ČSR v druhé polovině 20. století
→ zapojí se do diskuse o událostech tehdejší doby v regionu

VDO-Int, OSV-Int/P, VMGES-Int, MKV-P/B/Prez, ENV-p/Ex, MV-P

První světová válka

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 9.

VkO, Z, Př, Inf, Č, Rv

předmět: DĚJEPIS

→ posoudí vývoj vědy a techniky ve společnosti
Věda, technika a vzdělání
jako faktory vývoje

→ uvede kladné i záporné stránky společenského pokroku
→ zhodnotí význam vzdělání pro společnost i jedince
→ vysvětlí význam rozvoje občanské společnosti v minulosti
→ vysvětlí význam rozvoje občanské společnosti pro budoucnost
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A Název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a společnost
OSV, VDO, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy: Č, Inf, D, F, P, Z, Vv, VkZ

Výchova k občanství otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem,
činností důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády a ukazuje možné způsoby zapojení jedinců do občanského života. Přispívá také k osvojení pravidel chování při
běžných rizikových situací i při mimořádných událostech.

Časové vymezení
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

1 hodiny týdně
1 hodiny týdně
1 hodina týdně
1 hodiny týdně

Organizační vymezení
Při hodinách výchovy k občanství žáci pracují na zadaných úkolech individuálně nebo ve skupinách. Výuka se odehrává převážně diskusní formou, kde se žáci učí klást věcně otázky,
odpovídat na ně, argumentovat a samostatně uvažovat nad tématem.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, zajímá se o nové poznatky; na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá
v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
~ rozlišuje podstatné a nepodstatné skutečnosti, ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových
situací
Kompetence komunikativní:
~ umí se vcítit do pocitů druhých, ovládá komunikaci pomocí PC, Internet
Kompetence sociální a personální:
~ upevňuje vztahy ve skupině, posuzuje své jednání ve skupině pro rozvoj sebepoznání
Kompetence občanské:
~ má vlastní názor, umí ho vysvětlit a prosadit, ale i ustoupit, přijmout názor druhých
~ chápe základní ekologické souvislosti
Kompetence pracovní:
~ plánuje si práci, hledá nejlepší možné postupy, váži si práce své i druhých, rozvíjí své podnikatelské myšlení

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeňr

ročník:

6. 7. 8. 9.

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
01. objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
02. rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
03. zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
04. zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
05. kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
06. 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 státu
07. uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem
08. objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám
09. rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti
10. posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
01. objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými
lidmi i kvalitu života
02. posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
03. rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování
a jednání
04. popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky
a pěstovat zdravou sebedůvěru
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B, VDO-Ex,
VMGES-Int, MKV-P,
ENV-P/Int, MV-P/Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 6.

Č, D, Z, Rv, Vv

předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
→ vysvětlí vnímání času v naši kultuře
Život v čase

→ prokáže znalost měření času pomoci časových jednotek
→ uvede, k čemu slouží kalendář a na jaké časové úseky je rozdělen
→ zdůvodní proč slavíme rozmanité rodinné a společenské svátky
→ uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Život mezi lidmi

Člověk ve společnosti

→ snaží se řešit konflikty klidným a nenásilným způsobem
→ objasní význam pravidel pro soužití v menších skupinách, je schopen tato pravidla sám
navrhovat a uplatňovat
→ rozpozná projevy porušování dětských práv
→ uvede, jaká je náplň obecního zastupitelstva
→ pokusí se navrhnout způsoby prezentace obce
→ uvede, co je typické pro region, ve kterém žije

Místo kde žiji

→ dokáže popsat státní symboly ČR
→ objasní, proč je třeba respektovat jiné národy a národnosti
→ objasní význam třídění odpadu a ekologického chování domácnosti
→ zamýšlí se nad důsledky ničení životního prostředí

Škola = základ života

→ chápe význam J. A. K.
→ orientuje se v systému školství ČR

Pozn.
Branná výchova
→ rozpozná mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená ( varovný signál, sirény)
→ nacvičuje postupy chování v případě ohrožení = evakuace
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B, VDO-Ex, VMGES-Int, MKV-P,
ENV-P/Int, MV-P/Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 7.

Inf, Z, D

předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
→ pojmenuje a charakterizuje jednotlivá období života
→ rozpozná tělesné a duševní změny, kterými prochází v dospívání
→ dokáže dostatečně korigovat své chování a jednání
Kam patřím

→ zhodnotí důležitost společnosti pro svůj život
→ objasní nutnost pravidel pro život ve škole a ve společnosti
→ rozpozná projevy společensky vhodného a nevhodného chování
→ uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
→ je schopen vysvětlit pojmy: stát, prezident, parlament, vláda
→ objasní základní rozdělení moci ve státě a uvede příklady orgánů a institucí
→ charakterizuje menšiny žijící v České republice

Já a společenský systém

→ definuje základní principy právního státu
→ rozpozná národnostní, náboženské, rasové a jiné projevy lidské nesnášenlivosti
→ objasní nutnost vzájemné tolerance a respektu pro život ve společnosti
→ uvede základní dokumenty upravující lidská práva
→ diskutuje o tom, kde a jak se člověk může domáhat svých práv

Člověk a společnost

→ vysvětlí význam významných historických osobností pro rozvoj naší země
→ objasní rozdíl mezi hmotnou a duchovní kulturou
→ vlastními slovy objasní své představy o kráse
→ rozliší základní druhy umění
→ charakterizuje významné kulturní instituce a zhodnotí přínos jejích programů a expozic
Já a okolní svět

→ dokáže se vhodně chovat při kulturních událostech
→ popíše kulturní život ve svém bydlišti a regionu
→ uvede své vlastní kulturní aktivity
→ popíše způsoby, jak se může dítě i dospělý podílet na ochraně kulturních památek a
přírodního prostředí své obce a regionu
→ objasní nebezpečí působení masmédií, masové kultury a reklamy na člověka
→ popíše současné závažné globální problémy, vysvětlí jejich příčiny, projevy a důsledky
→ snaží se pochopit podíl každého člověka na odpovědnosti za stav ekologie

Pozn.
Branná výchova
→ rozpozná mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená ( varovný signál, sirény)
→ nacvičuje postupy chování v případě ohrožení = evakuace
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Člověk jako osobnost

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B, VDO-Ex, VMGES-Int, MKV-P,
ENV-P/Int, MV-P/Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 8.

Č, P, Rv

předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
→ vlastními slovy vysvětli pojem osobnost, rozpozná svůj typ temperamentu, posoudí
pozitivní a negativní stránky jednotlivých typů temperamentu
→ objasní pojmy schopnost, vůle, vysvětlí význam vůle pro zasahování zvolených cílů
→ vysvětlí význam potřeb, zájmů a hodnot pro motivaci jedince, posoudí význam hodnot
pro svůj život, dokáže objasnit pojem stres
→ na základě realistického poznání své osobnosti může dokázat zhodnotit a korigovat své
jednání a chování ve vztahu k sobě samému a druhým lidem
→ uvědomí si důležitost cílů ve svém životě, dokáže je vhodným způsobem
charakterizovat a demonstrovat
→ popíše základní lidské smysly, vysvětlí význam paměti pro život člověka
→ vyjmenuje vybrané osobnosti hudby, literatury, vědy, sportu a objasní jejich význam
→ objasní význam lidské tolerance pro společné soužití
Člověk ve společnosti

Člověk mezi lidmi

Člověk ve státě

→ uvede příklady solidarity a mezinárodní spolupráce, objasní pojmy autorita a egoismus
→ dokáže charakterizovat pojem konflikt, uvést a demonstrovat možnosti řešení
konfliktních situací
→ popíše a uvede formy státu a uvede jejich příklady, charakterizuje základní funkce státu
→ dokáže charakterizovat základní typy států podle formy vlády, způsobu vlády a
správního uspořádání
→ vyloží znaky demokratického způsobu rozhodování ve státě, vysvětlí smysl voleb do
zastupitelských orgánů
→ objasní práva a povinnosti občana ČR
→ uvede nejdůležitější druhy povinného pojištění v ČR, vysvětlí smysl státní podpory
→ popíše význam právního řádu pro život ve společnosti, charakterizuje jednotlivá právní
odvětví, vysvětlí rozdíl mezi morálními a právními normami
→ objasní pravidla nutná k ochraně a dodržování zásad duševního vlastnictví
→ dokáže popsat problematiku dětské kriminality a kriminalitu mladistvých a uvede jejich
příklady

Pozn.
Branná výchova
→ rozpozná mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená ( varovný signál, sirény)
→ nacvičuje postupy chování v případě ohrožení = evakuace
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B, VDO-Ex,
VMGES-Int, MKV-P,
ENV-P/Int, MV-P/Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP,
KO, KP

Téma

ročník: 9.

Inf, D, F, Z

předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
→ formuluje svůj názor na náboženství obecně
→ orientuje se v hlavních světových náboženstvích
→ rozliší náboženství monoteistická a polyteistická
Člověk a náboženství

→ objasní pojem náboženská tolerance
→ seznámí se s hlavními myšlenkami jednotlivých náboženství, jejich tradicemi, zvyky,
svátky a symboly
→ charakterizuje pojmy nová náboženská hnutí, extremismus, fanatismus
→ objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání cílů
→ pozná svoje zájmy, schopnosti a dovednosti

Moje budoucnost
Člověk a společnost

→ snaží se přiměřeně prosazovat
→ ví, kde ve svém městě najde úřad práce i informační a poradenské středisko pro volbu
povolání
→ seznámí se s pravidly a potřebami přijímacího pohovoru, dokáže napsat strukturovaný
životopis
→ ví, jak by měla vypadat pracovní smlouva

Národní hospodářství

→ charakterizuje pojen národní hospodářství
→ vyjmenuje ukazatele národního hospodářství, objasní pojmy hrubý národní produkt,
nezaměstnanost, inflace
→ ví, kdo sestavuje státní rozpočet a čím je tvořen

Mezinárodní spolupráce

→ vysvětlí význam mezinárodní spolupráce
→ seznámí se s existencí a činností mezinárodních organizací a ví, ve kterých je Česká
republika členem
→ seznámí se s rozdělením pravomocí v rámci EU, vyjmenuje symboly EU a vysvětlí
význam EU

Pozn.
Branná výchova
→ rozpozná mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená ( varovný signál, sirény)
→ nacvičuje postupy chování v případě ohrožení = evakuace
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A Název vyučovacího předmětu: FYZIKA/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a příroda
OSV, VDO, VMGES, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Člověk a příroda
Mezipředmětové vztahy: M, D, Ch, P, Z, Vv

Časové vymezení
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

1 hodina týdně
2 hodiny týdně
1 hodiny týdně
2 hodiny týdně

1 + disponibilní hodina

Organizační vymezení
Fyzika využívá odbornou učebnu vybavenou odpovídajícím materiálním zázemím. Projekty a některé další formy výuky probíhají také v učebně informatiky. Žáci pracují především
samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Do předmětu jsou zařazována také praktická cvičení (laboratorní práce), která probíhají ve škole nebo v okolí školy. Vyšší ročníky se účastní
tematicky zaměřených exkurzí a besed s odborníky.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vyhledává a třídí potřebné informace
~ operuje s obecně užívanými fyzikálními termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
~ samostatně experimentuje a pozoruje, výsledky vyhodnocuje
Kompetence k řešení problémů:
~ využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení fyzikálních problémů
~ volí vhodné způsoby řešení
~ při praktických cvičeních ověřuje správnost řešení problémů
Kompetence komunikativní:
~ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně
~ využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci
Kompetence sociální a personální:
~ oceňuje nápady spolužáků, aktivně se zapojuje do práce ve skupině
Kompetence občanské:
~ chápe základní ekologické souvislosti; rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní:
~ dodržuje vymezená pravidla
~ používá fyzikální pomůcky a přístroje, dbá na bezpečnost

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu FYZIKA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: FYZIKA → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

LÁTKY A TĚLESA
01. změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
02. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
03. předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
04. využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
POHYB TĚLES, SÍLY
01. rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
02. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
03. změří velikost působící síly
04. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
05. využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
06. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
01. využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
02. předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
ENERGIE
01. určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
02. využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
03. využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
04. určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
05. zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
ZVUKOVÉ DĚJE
01. rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
02. posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
01. sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
02. rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
03. rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
04. využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
05. využívá prakticky poznatky o působení mg. pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny mg. pole v okolí cívky na vznik induk. napětí v ní
06. zapojí správně polovodičovou diodu
07. využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
08. rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami
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VESMÍR
01. objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
02. odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
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Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo,KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 6.

M, Ch, P

předmět: FYZIKA

PT

→ používá ve správných souvislostech slova látka a těleso
Látky a tělesa

Látka a těleso

→ určí vlastnosti pevných, kapalných i plynných látek
→ určí společné a rozdílné vlastnosti různých látek, určí látku krystalickou

Částicové složení látek

→ vysvětlí Brownův pohyb a difuzi, uvede jednoduché příklady v praxi
→ ukáže směr gravitační síly v různých místech na Země
→ správně používá olovnici a vodováhu
→ vysvětlí pojem vzájemné působení těles

Elektromagnetické děje

→ rozpozná, kdy je těleso přitahováno nebo odpuzováno magnet. silou

Gravitační, magnetická
a elektrická síla

→ pojmenuje části magnetu
→ nakreslí model atomu, pracuje s Periodickou tabulkou prvků
→ třením zelektrizuje těleso, ukáže působení el. síly na jiná tělesa
→ vyjmenuje základní pravidla bezpečného zacházení s el. proudem
→ změří délku běžnými měřidly, chybu měření a výsledek správně zapíše
→ změří objem kapaliny běžnými měřidly
→ odhadne chybu měření a výsledek správně zapíše
→ změří objem pevného tělesa pomocí odměrného válce

Fyzikální veličiny
Látky a tělesa

převádí příslušné jednotky

→ změří hmotnost běžnými váhami, chybu měření a výsledek zapíše
→ pracuje s pojmy brutto, netto

OSV-B/P, ENV-Int

→ seznámí se s pojmem molekula a sloučenina, kationt a aniont

→ odhadne, která ze dvou látek má větší a která menší hustotu
→ najde hustotu látky v tabulkách
→ ze známé hmotnosti a známého objemu vypočítá hustotu
→ zkoumá vztahy mezi hustotou, objemem a hmotností
→ změří čas mezi dvěma událostmi a výsledek správně zapíše
→ změří teplotu teploměrem, chybu měření a výsledek správně zapíše
→ odliší správné a nesprávné použití slova síla
→ změří velikost síly siloměrem, chybu měření a výsledek správně zapíše
→ v jednoduchých případech určí, zda jedno těleso působí na druhé silou

Teplotní roztažnost

→ vysvětlí, jak se mění délka a objem v závislosti na zahřívání a
ochlazování tělesa, uvede příklady z praxe

124

ročník: 7.

Pohyby těles

Gravitační síla a
gravitační pole
Pohyb těles, síly
Pohybové účinky síly

Otáčivé účinky síly

Deformační účinky síly

Mechanické vl. kapalin

Pascalův zákon
Tlaková síla
a hydrostatický tlak
Archimedův zákon

Mechanické vl. plynů

Atmosférický tlak

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

→ rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
→ rozliší klid a pohyb vzhledem k jinému tělesu
→ využívá vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu
→ používá fyzikální vzorce pro výpočet s, v, t
→ dosazuje hodnoty ve správných jednotkách
→ podle jednoduché tabulky vytvoří graf
→ vypočítá průměrnou rychlost
→ určí druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry, výslednici
a účinky; znázorní známou sílu šipkou
→ ze známé hmotnosti vypočítá tíhu tělesa a obráceně
→ rozlišuje termíny hmotnost a síla
→ určí těžiště tělesa
→ využívá Newtonovy zákony pro objasňování změn pohybu těles
→ ukáže příklady setrvačnosti
→ odliší akci a reakci při vzájemném působení těles a ukáže jejich účinky
→ najde a popíše páku v jednoduchých praktických zařízeních
→ rozhodne, je-li páka v rovnováze
→ vypočítá a správně zapíše moment síly
→ aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení prakt. problémů
→ zkoumá vztahy mezi silou, plochou a tlakem
→ vypočítá a správně zapíše tlak, používá fyzikální vzorec pro výpočet tlaku
→ určí síly, které působí proti pohybu
→ rozhodne, kdy je třecí síla užitečná a kdy ne
→ pomocí Pascalova zákona vysvětlí činnost hydraulických zařízení
→ zkoumá vztahy mezi plochou tělesa, hloubkou a hustotou kapaliny
→ porovná tlakovou sílu kapaliny s gravitační sílou kapaliny
→ určí velikost vztlakové síly v kapalině
→ popíše chování stejnorodých i nestejnorodých těles v kapalině
→ určí velikost atmosférického tlaku v daném místě
→ vypočítá velikost vztlakové síly v atmosféře
→ zkoumá, jaký tlak může být v uzavřené nádobě

VMGES-Prez, ENV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

M, Ch, Z

předmět: FYZIKA
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ročník: 8.

Odraz světla

Světelné děje

Lom světla
Čočky
Optické vlastnosti oka
Rozklad bílého světla

Práce, výkon a účinnost

Motory
Formy energie
Energie

Vnitřní energie a teplo

Přeměny skupenství

Školní výstupy
→ pozná, že se světlo šíří přímočaře, využívá toho v praxi
→ využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí
→ využívá zákona odrazu světla při řešení problémů
→ předpoví, jak bude vypadat stín
→ vysvětlí měsíční fáze, zatmění Slunce a zatmění Měsíce
→ předvede, jak se paprsek odrazí od zrcadla
→ vysvětlí lom ke kolmici a od kolmice
→ analyzuje průchod světla čočkami
→ rozliší spojku a rozptylku
→ popíše běžné optické přístroje
→ popíše oko a jeho funkci
→ vysvětlí optické vady oka a jejich odstranění
→ uvědoměle dodržuje zásady hygieny zraku
→ rozloží bílé světlo na barevné spektrum
→ určí práci ze známé síly a dráhy a vyjádří ji ve správných jednotkách
→ analyzuje, kdy těleso práci koná a kdy ne
→ z vykonané práce vypočítá výkon
→ převádí jednotky
→ na konkrétních příkladech vysvětlí účinnost a ztráty
→ rozdělí a popíše motory
→ porovná pohybovou a polohovou energii dvou těles
→ vypočítá a zapíše ve správných jednotkách obě energie
→ ukáže, kdy se polohová energie přeměňuje na pohybovou nebo obráceně
→ používá zákona zachování mechanické energie při řešení problémů
→ pokusem ukáže, že při tření se zvětšuje teplota tělesa
→ vysvětlí vnitřní energii tělesa a na čem závisí
→ určí teplo, které je třeba k ohřátí daného množství vody o daný
teplotní rozdíl
→ rozliší teplo přijaté a odevzdané při tepelné výměně
→ prakticky popíše tepelnou výměnu prouděním a vedením
→ popíše využití sluneční energie v naší škole
→ znázorní model částicové struktury plynů, kapalin a krystalů
→ definuje změny skupenství
→ v tabulkách najde teplotu tání nebo varu látky, určí skupenství látky
→ používá poznatky o tom, co ovlivňuje rychlost vypařování

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int, VDO-Int, VMGES-Ex, ENV-Ex/Prez, MV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

M, P, Z, Ch, D, Vv

předmět: FYZIKA
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Meteorologie
Vlastnosti zvuku
Zvukové děje
Hygiena sluchu,
ochrana před hlukem

→ řeší praktické problémy
→ využívá poznatků o změnách atmosférického tlaku a o proudění
v atmosféře k vysvětlení některých jevů v počasí a podnebí
→ pokusem ukáže mechanické vlnění
→ najde v tabulkách nebo na internetu rychlost zvuku v dané látce
→ definuje ozvěnu a odraz zvuku
→ podle obrázku popíše funkci ucha
→ posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
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ročník: 9.
Učivo
Elektrický obvod

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP, KO

Téma

M, Ch, Z

předmět: FYZIKA

PT

→ sestaví obvod, správně změří a zapíše hodnoty proudu a napětí
→ zkoumá vztahy mezi proudem, napětím a odporem
→ vysvětlí pojem elektrické práce
→ vypočítá náklady na provoz elektrického spotřebiče
→ vytvoří a zapojí cívku

Elektrické a magnetické pole
Elektromagnetické
a světelné děje

Bezpečnost práce
s el. zařízením
Polovodiče
Vlastnosti světla

Jaderná energie
Energie
Obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
Vesmír

Co víme o vesmíru

→ pokusem ukáže vznik indukovaného napětí v cívce
→ popíše rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem
→ určí frekvenci a periodu výpočtem i z grafu
→ vysvětlí, jak pracuje elektrický zvonek, relé a jistič
→ sestaví transformátor a popíše jeho funkci
→ nakreslí schéma přenosu elektrické energie z elektrárny k místům
→ odliší ochranný vodič podle barvy izolace
→ nakreslí schéma připojení elektrického spotřebiče s ochranným
vodičem k zásuvce
→ rozhodne. popřípadě předvede, co dělat v případě mimořádné události
→ odliší polovodič od vodiče a nevodiče na základě analýzy jejich vlastn.
→ zapojí správně polovodičovou diodu
→ určí vlnové délky a frekvence různých typů světelného vlnění
→ obrázkem nebo popisem znázorní model atomu a jádra
→ podle značky jádra určí počet protonů, neutronů a nukleonů
→ rozliší jadernou reakci od chemické
→ popíše nebezpečí radioaktivního záření a možnou ochranu proti němu
→ popíše princip jaderné elektrárny a její výhody i nevýhody
→ popíše princip a účinky jaderných zbraní
→ vyjmenuje alternativní zdroje energie, jejich výhody i nevýhody

VDO-Int, VMGES-Ex/B, ENV-Int

→ využívá prakticky poznatky o vlivu změny magnetic. pole v okolí cívky
na vznik indukovaného napětí v ní

→ použije vesmírnou terminologii pro popisování starých i nově
získaných poznatků
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A Název vyučovacího předmětu: CHEMIE/ 8., 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a příroda
OSV, VMGES, ENV

Vzdělávací obor:
Chemie
Mezipředmětové vztahy: M, VkO, F, P, Z, VkZ, Pč

Vyučovací předmět poskytuje žákům množství informací pro hledání a řešení praktických úkolů. Poskytuje základ pro lepší pochopení chemických dějů, pomáhá jim lépe se orientovat
v běžném životě.

Časové vymezení
8. ročník
9. ročník

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Organizační vymezení
Výuka probíhá ve třídě. V případě laboratorních cvičení jsou žáci rozděleni na dvě skupiny. Chemie si vyžaduje dostatečně odborně a materiálně vybavenou učebnu. Pro laboratorní
cvičení je velmi vhodná chemická laboratoř. Nejčastěji používanými organizačními formami práce jsou individualizovaná, skupinová a hromadná výuka (ve vzájemné vyváženosti).
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ operuje s obecně používanými chemickými termíny, znaky a symboly, samostatně pozoruje a experimentuje, uvádí věci do souvislostí a odhaluje podstatu chemických dějů
Kompetence k řešení problémů:
~ samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů, s chemickými látkami pracuje pečlivě a bezpečně
Kompetence komunikativní:
~ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, rozumí souvislostem, má dostatečnou slovní zásobu, aktivně naslouchá
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení praktických úkolů
Kompetence občanské:
~ chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, je ekologicky uvědomělý
Kompetence pracovní:
~ využívá správné pracovní nástroje
~ při práci s chemikáliemi chrání své zdraví i zdraví druhých, chrání životního prostředí,
~ používá bezpečně a účinně chemické materiály, pracuje podle návodu (štítky a etikety na používaných výrobcích)

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu CHEMIE je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: CHEMIE → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
01. určí společné a rozdílné vlastnosti látek
02. pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
03. objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
SMĚSI
01. rozlišuje směsi a chemické látky
02. vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
03. vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
04. navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
05. rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
06. uvede př. znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsob likvidace
znečištění
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
01. používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
02. rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
03. orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
CHEMICKÉ REAKCE
01. rozliší výchozí látky a produkty chem. reakcí, uvede př. prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
02. přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
03. aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
ANORGANICKÉ SLOUČENINY
01. porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv význam. zástupců těchto
látek na životní prostředí
02. vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
03. orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
ORGANICKÉ SLOUČENINY
01. rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
02. zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
03. rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
04. orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů
05. určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
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06. uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
CHEMIE A SPOLEČNOST
01. zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
02. aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
03. orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

Pozn.
H-věty o nebezpečnosti chemických látek nahrazují dřívější R-věty, P-věty pro bezpečné zacházení s chemickými látkami nahrazují původní S-věty. V této věci
se jedná pouze o úpravu terminologie v souladu s platnou legislativou. Důvodem neaktuální terminologie v učebnicích je skutečnost, že daným učebnicím
byla udělena schvalovací doložka MŠMT v době, kdy ještě platila původní klasifikace.
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Vlastnosti látek
Pozorování, pokus
a bezpečnost práce

Zásady bezpečné práce

Směsi a roztoky
Směsi

Částicové složení látek
a chemické prvky

KK

PT

→ vyjmenuje různorodé a stejnorodé směsi
→ objasní pojem směs a chemická látka, vypočítá složení roztoků
→ navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí
→ uvede příklady oddělování složek v praxi
→ rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití

Molekuly, atomy, atom. jádro
Protony, neutrony, elektrony

→ používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
→ uvede složení elektronového obalu a jádra atomu
→ rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny
→ orientuje se v periodické soustavě chemických prvků
→ rozpozná vybrané kov. a nekov. prvky a usuzuje na jejich možné vl.
→ rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
→ uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí
→ definuje zákon o zachování hmotnosti a energie
→ přečte chemické rovnice
→ vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu

Chemické reakce a rovnice

MV

→ objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie
s únikem nebezpečných látek

→ uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí
a domácnosti, navrhne způsoby likvidace znečištění

Prvky a sloučeniny

Další poznámky

→ určí hustotu, objem a hmotnost látky
→ pracuje bezpečně s vybranými látkami a hodnotí jejich rizikovost
→ ovládá prakticky první pomoc

Voda a ovzduší

Chemické reakce

Anorganické sloučeniny

Školní výstupy

Klasifikace chemických reakcí

→ aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí
v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

Oxidy, halogenidy, hydroxidy

→ porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí bezkyslíkatých kyseliny

Bezkyslíkaté a kyslíkaté
kyseliny

→ 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
→ vysvětlí vznik skleníkového efektu, uvede jeho vliv na životní prostředí
→ vysvětlí názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů

OSV-Int, Ev-Int/Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 8.

VkO, M, F, P, Rv, Pč

předmět: CHEMIE

133

Uhlovodíky
Ropa, zemní plyn, uhlí
Paliva

Organické sloučeniny

Deriváty uhlovodíků

Přírodní látky

Školní výstupy

Chemie a společnost

Chemický průmysl v ČR
Detergenty a pesticidy
Hořlaviny
Léčiva a návykové látky
Soli kyslíkatých kyselin

Chemické reakce,
anorganické sloučeniny

Chemie a elektřina
Faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí (II.)

MV

KK

PT

→ rozliší nasycené a nenasycené uhlovodíky (alkany, alkeny, alkyny, areny)
→ uvede příklady jejich zdrojů, využití
→ zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energ.
→ uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
→ rozliší alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny
→ uvede příklady vyšších mastných kyselin
→ vysvětlí názvosloví derivátů uhlovodíků
→ orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy
a koncových produktů biochem. zpracování, především bílkovin, tuků,
sacharidů
→ určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
→ uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů

Plasty a syntetická vlákna

Další poznámky

→ zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi
→ uvede příklady využití tepelně zpracovávaných materiálů
→ orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich
vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
→ orientuje se v recyklaci surovin, uvede příklady recyklovaných odpadů
→ vysvětlí význam a využití detergentů a pesticidů
→ navrhne postupy při hašení požáru
→ objasní pojmy: antibiotika, antipyretika, analgetika, alkaloidy, opium

ENV-Int/P/Ex, OSV-Int, VMGES-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 9.

VkO, M, F, P, Z, Rv

předmět: CHEMIE

→ porovná vlastnosti a využití síranů, uhličitanů, fosforečnanů
→ vysvětlí názvosloví síranů, uhličitanů, fosforečnanů
→ rozliší vlastností kladných a záporných iontů
→ uvede příklady galvanických článků, jejich složení a využití
→ vysvětlí průběh elektrolýzy
→ uvede příklady výroby železa
→ vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
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A Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOPIS/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a příroda
OSV, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Přírodopis
Mezipředmětové vztahy: D, VkO , F, Ch, Z, Vv, VkZ, Pč

Předmět přírodopis svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům porozumět zákonitostem přírodních procesů, uvědomovat si užitečnost přírodovědných znalostí
a vědomostí a jejich aplikaci v praktickém životě.

Časové vymezení
6. ročník
2 hodiny týdně
7. ročník
2 hodiny týdně
8. ročník
1 hodina týdně
9. ročník 1 hodina týdně
+ 1 disponibilní hodina

Organizační vymezení
Hodiny přírodopisu probíhají převážně ve třídě, kde je možnost využívat mikroskopy, video a dataprojektor. Další formy výuky probíhají v učebně informatiky, kde si žáci testují své
dosavadní znalosti a vědomosti. V případě laboratorních cvičení jsou žáci rozděleni na dvě skupiny. Do vyučování patří i práce v terénu. Jedná se o terénní výuku v blízkém okolí školy.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ prezentuje svoji práci, samostatně pozoruje a experimentuje jevy v přírodě, vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá v praktickém životě a v procesu učení
Kompetence k řešení problémů:
~ promyslí a naplánuje způsob řešení problémů, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
Kompetence komunikativní:
~ využívá informační a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolním světem, používá biologickou terminologii
Kompetence sociální a personální:
~ přispívá k diskusi celé třídy, účinně spolupracuje ve skupině při práci na projektech
Kompetence občanské:
~ chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní:
~ zná a dodržuje bezpečnostní a hygienické zásady při práci, pracuje podle návodu při laboratorních cvičeních

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: PŘÍRODOPIS → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
01. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
02. popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
03. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
04. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
05. vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
06. uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
07. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
BIOLOGIE HUB
01. rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků
02. vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
03. objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
BIOLOGIE ROSTLIN
01. odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
02. porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
03. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin
04. rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
05. odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
01. porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
02. rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
03. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení
danému prostředí
04. zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
BIOLOGIE ČLOVĚKA
01. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
02. orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
03. objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
04. rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence/ léčby, objasní význam zdravého způsobu života
05. aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla
NEŽIVÁ PŘÍRODA
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01. objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
02. rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
03. rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
04. porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
05. rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
06. uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů
07. charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady a ochranu
před nimi
ZÁKLADY EKOLOGIE
01. uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
02. rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip
existence živých a neživých složek ekosystému
03. vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
04. uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
01. aplikuje praktické metody poznávání přírody
02. dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
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předmět: PŘÍRODOPIS

→ popíše rozmanitost přírody, vztahy mezi organismy
→ uvede praktické příklady narušení přírodní rovnováhy

Mikroskopování, buňka

→ vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou

Viry, bakterie, sinice

→ uvede na příkladech ze života význam virů, bakterií a sinic

Biologie hub
Lišejníky

Řasy
Biologie rostlin I.
Mechorosty, Kapraďorosty

→ rozliší tělo a plodnici houby a popíše stavbu plodnice
→ odliší způsob výživy hniložijné a cizopasné
→ objasní funkci dvou organismů v lišejníku
→ vysvětlí význam soužití ( symbiózy )
→ uvede příklady různých druhů lišejníku a hub
→ popíše stavbu těla řasy
→ vysvětlí v čem jsou řasy významné, uvede zástupce řas
→ vyjádří význam kapradin a přesliček pro vznik uhlí
→ porovná stavbu těla kapradin, přesliček a plavuní
→ objasní termín jednobuněčný organismus
→ uvede příklady prvoků, popíše stavbu těla prvoka
→ popíše vnější stavbu těla nezmara, uvede místa výskytu nezmara
→ objasní, co je regenerace

Biologie živočichů

Vývoj, vývin
a systém živočichů;
Stavba těla;
Stavba a funkce jednotlivých
částí těla;
Rozšíření, význam a ochrana
živočichů;

KK

→ popíše ploštěnku podle obrázku
→ použije termín ulita a vyvodí termín měkkýš

PT

ENV-Int/B, MV-Prez

→ vysvětlí význam fotosyntézy pro život na Zemi

Projevy života
Základní struktura života

MV

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Vznik a vývoj života

Houby

Další poznámky

Školní výstupy

VkO, F, Z, Vv

Obecná biologie

Učivo

pracuje s lupou
a mikroskopem

Téma

ročník: 6.

→ popíše vnější stavbu plže, jeho výživu, způsob života
→ rozliší plže, mlže a korálnatce
→ charakterizuje vnější stavbu těla kroužkovců, uvede příklady
→ objasní význam pijavek a jejich způsob života
→ charakterizuje pojem členovec
→ popíše, porovná a vyjádří rozdíly mezi vybranými členovci
→ porovná a na příkladech objasní vývin přímý a nepřímý
→ uvede zásady ochrany před klíšťaty a nemocemi, které roznášejí
→ uvádí příklady lesních organismů a pojmenovává je
→ rozliší pojem ekosystém a společenstvo
→ charakterizuje způsob využití luk, pastvin a polí
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Vývin a systém živočichů
Stavba těla
Funkce částí těla
Význam a ochrana živočichů
Projevy chování živočichů

Morfologie a anatomie rostlin
Biologie rostlin II.

Fyziologie rostlin
Systém rostlin
Význam rostlin a jejich
ochrana

Školní výstupy
→ uplatňuje zásady bezpečného chování při setkání se živočichy
→ porovná stavbu obratlovců a bezobratlých, rozliší paryby od ryb
→ ovládá práci s lupou a mikroskopem
→ vysvětlí základní znaky ryb, obojživelníků, plazů, ptáků
→ vytváří na základě pozorování přesné biolog. nákresy živočichů
→ určuje živočichy podle jednoduchých určovacích klíčů
→ zhodnotí vliv prostředí na chování živočichů
→ orientuje se v atlasech živočichů
→ uplatňuje zásady ochrany živočichů
→ rozlišuje naučené a vrozené chování živočichů
→ odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla
→ na základě pozorování vyhotoví přesný biologický nákres
→ porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů
→ uplatňuje zásady bezpeč. práce a ochr. rostlin při biolog. výzkumu
→ rozliší a pojmenuje několik jehličnanů
→ vysvětlí vztahy mezi orgány v rostlině jako celku
→ odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám prostředí
→ vysvětlí primárnost rostlin jako producentů v přírodě
→ pozoruje byliny, keře, polokeře a stromy
→ zhodnotí vliv stavu životního prostředí na růst rostlin
→ vysvětlí pojem vytrvalá bylina
→ rozlišuje základní systematické skupiny rostlin
→ rozliší byliny a dřeviny ( stromy, keře )
→ určuje význačné zástupce rostlin pomocí klíčů a atlasů
→ vysvětlí význam fotosyntézy pro život na Zemi

Další poznámky
MV

KK

PT

ENV-Inr/Ex/B

Biologie živočichů

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 7.

D, Ch, Z, Rv, Pč

předmět: PŘÍRODOPIS

→ uvede rozdíl mezi rozmnožováním pohlavním ( semeny )
a nepohlavním ( výtrusy a jiné části rostlin )
Praktické poznávání
přírody

Praktické metody poznávání
přírody
Významní biologové

→ uvede příklady živočichů a prostředí, ve kterém žijí
→ ovládá práci s lupou, mikroskopem; vyhotoví vlastní herbář
→ zná život a dílo významných biologů
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Vývin a systém
Stavba těla, funkce částí těla
Rozšíření
Význam a ochrana
Biologie savců

Biologie člověka
Vývin a systém živočichů
Stavba těla
Funkce částí těla
Rozšíření živočichů
Význam a ochrana
živočichů
Projevy chování živočichů

Fylogeneze a ontogeneze
Anatomie a fyziologie
↓ Soustava ↓
Opěrná a pohybová

Oběhová

Dýchací
Trávicí
Vylučovací
Kožní
Nervová
Smyslová
Hormonální
Pohlavní

Školní výstupy
→ uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
→ ovládá práci s lupou a mikroskopem
→ vysvětlí základní znaky savců
→ vytváří na základě pozorování přesné biologické nákresy savců
nebo částí jejich těla
→ určuje živočichy podle jednoduchých určovacích klíčů
→ zhodnotí vliv prostředí na chování savců
→ orientuje se v atlasech savců
→ uplatňuje zásady ochrany savců
→ rozlišuje naučené a vrozené chování živočichů
→ orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
→ objasní rovnocennost lidských ras
→ vysvětlí význam a propojenost obou soustav
→ ovládá prakticky první pomoc při zlomeninách
→ vysvětlí význam krvinek, objasní funkci srdce
→ uplatňuje zásady posilování imunitního systému
→ zvládá prakticky masáž srdce, zastaví krvácení
→ vyjmenuje krevní skupiny (J. Jánský)
→ vysvětlí přenos plynů
→ ovládá neodkladnou resuscitaci
→ uplatňuje zásady prevence infekčních nemocí
→ pojmenuje orgány, vysvětlí funkci
→ uplatňuje zásady zdravé výživy, uvede příčiny poruch příjmu potravy
→ vysvětlí tvorbu moči
→ uvede důležitost dostatečného příjmu tekutin
→ zvládne poskytovat první pomoc při poranění kůže
→ uplatňuje hygienické zásady péče o kůži
→ rozliší centrální a obvodovou nervovou soustavu
→ objasní vztah k jiným soustavám
→ uplatňuje zásady prevence poškození smyslů
→ objasní vztah k jiným soustavám
→ porovná ovulační a menstruační cykly
→ uplatňuje zásady hygieny
→ zná prevenci pohlavně přenosných chorob

Další poznámky
MP

KK

PT

ENV-Inr/Ex/B

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 8.

D, Ch, Z, Rv, Pč

předmět: PŘÍRODOPIS
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Vývin člověka
Člověk, zdraví, budoucnost

Genetika

Dědičnost a proměnlivost
organismů

→ orientuje se v jednotlivých fázích ontogeneze
→ vysvětlí vliv zdravého životního stylu na zdraví potomka
→ vysvětlí význam zdravého životního stylu
→ vysvětlí nebezpečí drog
→ uvede příčiny civilizačních chorob
→ vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování
→ uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
→ uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů
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Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MP

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 9.

F, Ch, Z, Pč

předmět: PŘÍRODOPIS

PT

→ uvede na příkladech rozdíly v přizpůsobení organismů ke změnám
v neživé přírodě
→ rozlišuje a uvede příklady populace a ekosystémů
→ uvede př. výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
→ vysvětlí podstatu potravních řetězců v různých ekosystémech
→ vysvětlí na základě potravní pyramidy hromadění toxických
látek v těle konzumentů vyšších řádů
Základy ekologie

Organismy a prostředí

→ orientuje se v jednoduchých potravních sítích

→ orientuje se v základních globálních problémech a jejich příčinách
→ hledá aktivně informace k jejich řešení
→ uvede příklady, jak může jednotlivec přispět k nápravě
→ uvede příklady chráněných oblastí a národních parků
Vznik a stavba Země

→ objasní vliv jednotlivých sfér na vznik a trvání života
→ rozpozná vybrané nerosty a horniny podle charakter. vlastností
→ vysvětlí chemické vlastností nerostů

Nerosty a horniny

→ využívá určovací pomůcky
→ třídí a určuje vzorky

VMGES-P, ENV-Int/Kk/Prez, MV-Int

→ objasní koloběh látek v ekosystému
→ uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému
→ uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na ŽP

→ vysvětlí vznik a význam hornin

Neživá příroda

Vnitřní a vnější geologické
procesy
Půdy

→ rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
→ objasní vliv geologických dějů na geologický oběh hornin a oběh vody
→ porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy
→ rozliší hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě

Geologický vývoj a stavba
území ČR

→ orientuje se v jednotlivých geologických obdobích podle

Podnebí a počasí ve vztahu
k životu

→ uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj

Vývoj zemské kůry a organis.
na Zemi

→ rozlišuje prahory, starohory ,prvohory, druhohory, třetihory,

→ charakteristických znaků
a udržení života na Zemi
čtvrtohory
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A Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací obsah:
Průřezová témata:

Člověk a příroda
OSV, VDO, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Člověk a příroda
Mezipředmětové vztahy: Č, M, D, VkO, F, Ch, P, Vv

Zeměpis obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, sociálních a hospodářských podmínek a faktorů života lidí
v místní oblasti, na území České republiky, v Evropě a v dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva. Zdůrazňuje vlastní
spoluzodpovědnost každého žáka za kvalitu života na Zemi.

Časové vymezení
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

2 hodiny týdně
1 hodiny týdně
1 hodina týdně
1 hodiny týdně

+ 1 disponibilní hodina

Organizační vymezení
Zeměpis by chtěl využívat ve většině případů odbornou učebnu vybavenou odpovídajícím materiálním vybavením. Projektová výuka a některé další formy výuky se uskutečňují také
v učebně informatiky. Žáci pracují v těchto učebnách na zadaných úkolech v rámci celé třídy, v jednotlivých skupinách i individuálně, ve vzájemné spolupráci i samostatně. Terénní výuka
se realizuje v podobě zeměpisných cvičení a pozorování v bezprostředním okolí školy, komplexní zeměpisné exkurze ve vybraných vzdálenějších lokalitách. Při praktických činnostech
v terénu se celá třída rozděluje na jednotlivé pracovní skupiny.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech
i v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
~ využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problému; nachází shodné, podobné a odlišné znaky států, světadílů, přírodních krajin,…
Kompetence komunikativní:
~ rozumí různým typům zeměpisných informací (texty, diagramy, mapy,…); vyjadřuje se výstižně
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje ve skupině; oceňuje zkušenosti druhých lidí
Kompetence občanské:
~ chrání a ocení naše tradice a kulturní dědictví; chápe základní ekologické souvislosti; rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní:
~ rozvíjí své podnikatelské myšlení; dodržuje vymezená pravidla

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ZEMĚPIS je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: ZEMĚPIS → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
01. organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
02. používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
03. 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
04. vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
01. zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
02. prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
03. rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje
zemského tvary povrchu
04. porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
REGIONY SVĚTA
01. rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
02. lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra
a periferní zóny
03. 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
04. zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
01. 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
02. posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel
03. zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické
zdroje
04. porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
05. porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků
06. lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
01. porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce
krajin
02. uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
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03. uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
ČESKÁ REPUBLIKA
01. vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
02. hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje
vazby místního regionu k vyšším územním celkům
03. hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky
v evropském a světovém kontextu
04. lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
05. uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích
států
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
01. ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
02. aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
03. uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině
04. uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
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předmět: ZEMĚPIS
Učivo
Informační a dokumentační
zdroje v geografii
Geografické informace,
zdroje dat,
kartografie
a topografie

Základy geografické
a kartograf. topologie
Aplikace kartografických
a topograf. znalostí

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

→ vyhledává informace z různých zdrojů dat (encykl., slovníky, grafy,…)
→ posuzuje vypovídací hodnotu zdrojů dat a statistických ukazatelů
→ dokáže zjištěné informace třídit, zobecňovat a výsledky interpretovat
→ používá glóbus k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů, světadílů
→ aplikuje měřítko mapy na výpočet skutečných vzdáleností
→ orientuje se v obsahu a rejstříku zeměpisných atlasů, pracuje s nimi
→ načrtne vlastní plánek, schematickou mapu
→ určuje zeměpis. polohu na mapách podle údajů zeměpis. šířky a délky
→ určuje světové strany na mapě a v terénu
→ orientuje se podle význačných objektů v terénu
→ pořizuje přiměřenou dokumentaci z cest včetně náčrtků, snímků apod.
→ rozlišuje hvězdy od planet a dalších vesmírných těles

Planeta Země

→ vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
→ zhodnotí důsledky pohybů Země na praktický život lidí
→ objasní smysl časových pásem na Zemi a úlohu 0. a 180. poledníku
→ vyjádří představu o působení vnitřních přírodních sil v zemském tělese

Přírodní obraz Země

→ pojmenuje činitele ovlivňující podnebí a posoudí míru jejich vlivu
Přírodní obraz Země

→ znázorní složení hydrosféry a hlavní procesy v ní probíhající
→ zhodnotí význam oceánů a moří pro ŽP a pro lidskou společnost
→ posoudí význam humusu v půdě
→ porovná jednotlivé typy přírodních krajin (podnebí, rostlinstvo, zvířena)

Rozloha a členitost
světového oceánu
Regiony světa

→ rozliší druhy moří a vyhledá v mapách její příklady

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

→ odhaduje vzdálenosti v terénu, pracuje s azimutem
Č, M, Inf, D, VkO, F, Ch, P, Vv

Terénní geografická výuka, Praktická topografie
praxe a aplikace
při pohybu v terénu

PT

OSV-Int/Sou/Ex, VDO-P, VMGES-Sou, MKV-P, ENV-Int/Ex/P/Prez, MV-P/Prez

Téma

ročník: 6.

→ vyhledá v mapách vybraná moře, ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy
→ porovná oceány zejména podle rozlohy a hloubky
→ vyhledá na glóbu a v mapách světa Afriku, určí její zeměpisnou polohu

Afrika

→ vyhledá v mapách Afriky významné prvky členitosti a povrchu
→ rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru a hospodářského využití
→ vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné oblasti Afriky

148

→ srovnává obyvatelstvo podle kultury, způsobu života a náboženství
→ určí a vymezí v mapách oblasti Afriky: severní, střední a jižní
→ posoudí příčiny konfliktních situací a hospodářského zaostávání
→ zdůvodní výjimečné postavení Jihoafrické republiky v rámci Afriky
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předmět: ZEMĚPIS
Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

VMGES-P, EV-Prez, MED-B/Prez, MUV-P, VDO-Prez

Učivo

KkU, KkŘP, KOK, KO

Téma

ročník: 7.
→ vyhledá na glóbu a v mapách Austrálii a Oceánii, určí jejich polohu
→ lokalizuje oblasti Oceánie: Polynésii, Mikronésii, Melanésii, N. Zéland

Austrálie a Oceánie

→ uvede příklady ochrany přírody v Austrálii a Oceánii
→ zdůvodní osobitost původní australské a novozélandské zvířeny
→ popíše život původních obyvatel Austrálie a jejich současné postavení
→ popíše zásadní společné znaky a odlišnosti Arktidy a Antarktidy

Polární oblasti

→ vysvětlí vliv zeměpisné polohy polárních oblastí na podnebí
→ zhodnotí podnebí a přírodní poměry v Arktidě a na Antarktidě
→ posoudí význam Antarktidy pro vědecké výzkumy a pro ŽP na Zemi
→ vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné oblasti Ameriky
→ vymezí v mapách světadíly Ameriky: Sev. a Jižní, a region Stř. Ameriky

Amerika

→ lokalizuje původní americké kultury (Mayové, Inkové, Aztékové, Inuité)

Regiony světa

→ uvede některou zajímavou reálii vztahující se k USA, Kanadě, Mexiku
→ zhodnotí význam monzunových dešťů pro osídlení a zemědělství
→ vyhledá největší jezera a toky Asie, vymezí bezodtokové oblasti
Asie

→ rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru a hospodářského využití
→ vymezí v mapách oblasti Asie: JZ, J, JV, V, C a S
→ lokalizuje rozmístění nejstarších asijských kultur v poříčí velkých řek
→ zhodnotí hospodářský potenciál Indie, Číny a Japonska v současném světě

D, VkO, P

→ posoudí hospodářský a politický význam USA

→ vyhledá největší evropská jezera a řeky, vymezí bezodtokové oblasti
→ vymezí v mapách oblasti Evropy: střední, Z, S, J, JV, V, Rusko
→ určí a vyhledá v mapách státy Evropské unie
Evropa

→ vymezí v mapách hranici mezi evropskou a asijskou částí Ruska
→ zhodnotí s pomocí map rozlohu a přírodní poměry Ruské federace
→ charakterizuje obyvatelstvo a hospodářství Ruska
→ uvede některou zajímavou reálii vztahující se k Rusku

150

→ vyhledá na glóbu a v mapách daný světadíl, zhodnotí jeho polohu
→ pojmenuje a vyhledá v mapách daného světadílu významné členitosti
Všechny regiony světa

→ popíše s pomocí mapy výškovou členitost povrchu daného světadílu
→ porovná podnebí v jednotlivých částech daného světadílu
→ srovnává obyvatelstvo Evropy podle jazyka, kultury, způsobu života
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Společenské prostředí

Společenské
a hospodářské prostředí
Hospodářské prostředí

Politická mapa
současného světa

Životní prostředí

Terénní geografická výuka,
praxe a aplikace

Krajina

Bezpečnost při pohybu
a pobytu v přírodě
Terénní geografická výuka

Školní výstupy
→ zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi
→ objasní příčiny územních rozdílů v hustotě zalidnění na Zemi
→ lokalizuje s pomocí map hlavní světové emigrační a imigrační oblasti
→ argumentuje proti rasistickým názorům a teoriím
→ uvádí a lokalizuje světové oblasti s trvalými náboženskými oblastmi
→ načrtne schematicky různé věkové pyramidy států
→ objasní "zářezy" na věkové pyramidě ČR
→ jmenuje a popíše vybrané cenné památky architektury v místní oblasti
→ vymezí rozdíly mezi vyspělými státy a státy málo rozvinutými
→ posoudí význam zemědělství pro výživu lidstva
→ hodnotí význam pěstování zemědělských plodin v různých částech světa
→ lokalizuje vazby těžebního a energetického průmyslu na suroviny
→ orientuje se při činnostech s katalogy cestovních kanceláří
→ připraví jednoduchý cestovní plán pro modelový poznávací zájezd
→ jmenuje příklady nejvýznamnějších světových organizací a integrací
→ pojmenuje základní rozdíly mezi nezávislým státem a závislým územím
→ uvede a lokalizuje hlavní pohraniční konflikty ve světě
→ uvádí příklady přežívajících totalitních režimů ve světě
→ vyjádří osobní postoj k terorismu
→ rozlišuje krajiny jako různě velké části pevniny s určitými znaky
→ posuzuje vzhled a funkci krajin jako výsledek složitého působení
→ zhodnotí přírodní zdroje z hlediska jejich obnovitelnosti
→ posoudí příčiny a následky globálního poškozování ŽP
→ vytvoří "desatero" zásad ochrany přírody a životního prostředí
→ objasní funkci národních parků v Česku, v Evropě i ve světě
→ vyjádří svými slovy, co může udělat každý občan pro zlepšení ŽP
→ aplikuje při cvičeních v terénu zásady bezpečného pohybu a pobytu
→ reaguje svým chováním na modelové situace navozující nebezpečí
→ vykonává praktické činnosti plynoucí z námětů zeměpisného cvičení
→ přemístí se podle mapy na určené místo
→ prezentuje výsledek své práce v písemné i grafické podobě veřejně

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Prez/Zč/P, VDO-Int, VMGES-P/Prez, MKV-Prez, ENV-Prez, Mv-Prez

Učivo

KkU, KkŘP, Kko, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 8.

D, VkO, F, P, Tv, VkO

předmět: ZEMĚPIS
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předmět: ZEMĚPIS

Geologická stavba a povrch
Podnebí
Vodstvo

Česká republika

→ orientuje se na fyzické mapě ČR, vyhledá hlavní pohoří
→ pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí ČR
→ lokalizuje podnebné oblasti na území ČR: teplé, mírně teplé, chladné
→ zařadí území ČR k úmořím evropských moří
→ objasní původ jezer v Česku, zdůvodní význam českého rybníkářství
→ popíše skladbu a rozšíření lesních porostů na území ČR

Složky hospodářství
Přírodní zdroje

→ rozlišuje chráněná území v ČR z hlediska charakteru ochrany
→ navrhuje řešení konkrétního ekologického problému
→ posoudí aktuální trendy demografického vývoje obyvatelstva v ČR
→ určí hlavní migrační trendy v rámci ČR a mezi ČR a ostatními státy
→ rozděluje sídla podle velikosti a charakteru zástavby
→ člení hospodářství do jednotlivých sektorů
→ zdůvodní existenci rozdílů v hospodářské vyspělosti regionů ČR
→ rozlišuje nerostné suroviny podle jejich charakteru a využití
→ vysvětlí vztah mezi výskytem nerostných surovin a rozmístěním průmyslu
→ objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Průmysl

→ popíše výhody a nevýhody jednotlivých druhů elektráren
→ pojmenuje klíčové obory strojírenství v ČR

Zemědělství
Doprava
Cestovní ruch
Zahraniční obchod, služby

PT

→ rozliší dvě zákl. geomorfologické jednotky Českou vysočinu a Karpaty

Rostlinstvo a živočišstvo

Sídla

KK

→ porovná rozlohu ČR s ostatními státy

→ analyzuje půdní druhy a půdní typy s ohledem na využití v zemědělství

Obyvatelstvo

MV

→ určí zeměpisnou polohu ČR vzhledem k Evropě, mořím a "sousedům"

Půdy

Ochrana přírody a ŽP

Další poznámky

OSV-Int, VDO-P, VMGES-P, MKV-Prez, ENV-Int/Prez,P, MV-PrezVMGES-P

Poloha a rozloha

Školní výstupy

KkU, KkŘP, Kko, KO, KP

Učivo

D, VkO, F, P

Téma

ročník: 9.

→ zhodnotí charakter zemědělství v ČR v závislosti na nadmořské výšce
→ doloží na příkladech návaznost zemědělství a potravinářského průmyslu
→ rozlišuje mezi jednotlivými druhy dopravy podle prostředí a účelu
→ pojmenuje určující podmínky a atraktivity pro rozvoj cest. ruchu v ČR
→ popíše památky zapsané v seznamu svět. kulturního dědictví UNESCO
→ pojmenuje hlavní exportované a importované druhy zboží v ČR
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Členství ČR v mezinárodních
organizacích

→ pojmenuje mezinárodní organizace, jejichž je ČR členem

Místní oblast

→ posuzuje přednosti, příležitosti, bariéry a rizika v rozvoji oblasti

Kraje ČR

→ zhodnotí zaměření mezinárodních organizací, jejichž je ČR členem
→ rozlišuje základní správní kategorie v územním členění ČR
→ srovnává jednotlivé kraje ČR
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A Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA/ 1. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Umění a kultura
OSV, MKV, MV

Vzdělávací obor:
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy: Č, A, Prv, Vv, Tv

Hudební výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Do hodin jsou vyváženě zařazovány činnosti vokální, instrumentální, pohybové a poslechové, jejichž
prostřednictvím žák uplatňuje svůj hlasový potenciál, hru na hudební nástroj, ztvárňuje hudbu nejen pohybem, ale i gesty a mimikou, učí se hudbu poznávat a poslouchat.

Časové vymezení
1. ročník
1 hodina týdně
2. ročník
1 hodina týdně
3. ročník
1 hodina týdně
4. ročník 1 hodina týdně
5. ročník
1 hodina týdně

Organizační vymezení
Výuka hudební výchovy probíhá nejčastěji v kmenových třídách (přenosní varhany, kytara, zobcová flétna), případně v kulturních zařízeních (divadlo, kulturní sál, …). Ke své práci žáci
používají učebnice, zpěvníky a notové sešity, jednoduché hudební nástroje, audio techniku, obrazový materiál, Orffovy hudební nástroje i jednoduché nástroje vlastnoručně vyrobené.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ zajímá se o nové hudební poznatky, prezentuje svou práci (besídky, soutěže, FUČ)
Kompetence k řešení problémů:
~ využívá získané hudební vědomosti a dovednosti
Kompetence komunikativní:
~ rozumí základním hudebně vyjadřovacím prostředkům, naslouchá hudbě, vnímá hudební projevy druhých
Kompetence sociální a personální:
~ zpívá ve skupině, reprezentuje třídu, školu
~ oceňuje zkušenosti a výsledky druhých lidí, chová se v kulturních zařízeních podle daných pravidel
Kompetence občanské:
~ respektuje, chrání a ocení naše tradice, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, projevuje tolerantní postoj k dílům jiných kultur

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. st. - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
01. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
02. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
01. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
01. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
01. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
02. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
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Pěvecký a mluvní projev
Vokální činnosti
Hudební rytmus
Instrumentální činnosti

Hra na hudební nástroje

Hudebně pohybové
činnosti

Pohyb. doprovod znějící hudby

Poslechové činnosti

Kvality tónů

Školní výstupy
→ správně dýchá, vyslovuje
→ snaží se o správné nasazení a tvorbu tónů
→ seznamuje se s odlišností v dynamice
→ dodržuje hlasovou hygienu
→ rozpozná tóny krátké a dlouhé
→ zopakuje jednoduchý rytmus
→ doprovodí píseň na jednoduché nástroje
→ zapojí se do hudebních her (ozvěna, otázka - odpověď)
→ hraje jednoduché taneční hry, pochoduje, chodí v rytmu
→ správně drží tělo
→ rozezná délku, sílu, barvu a výšku
→ rozliší hlas mluvený a zpívaný
→ rozliší zvuky a tóny
→ rozpozná některé hudební nástroje

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int, MKV-Int, MV-Int

Učivo

KkU, KKo, KkŘP, KSaP, KO

Téma

ročník: 1.

Č, Prv, Vv, Tv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA
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Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO

Téma

ročník: 2.

Č, Prv, Vv, Tv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

PT

→ správně dýchá a vyslovuje (jazykolamy)
→ nasadí, tvoří a udrží tón,
Pěvecký a mluvní projev
Vokální činnosti

→ rozšiřuje hlasový rozsah
→ zpívá dynamicky odlišně
→ dodržuje hlasovou hygienu

Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové
činnosti

Hra na hudební nástroje
Pohyb. doprovod znějící hudby
Orientace v prostoru

→ rozpozná tóny krátké a dlouhé
→ zopakuje jednoduchý rytmus
→ zahraje jednoduchý rytmus na Orffovy nástroje
→ "Hra na tělo"
→ ztvární píseň jednoduchým pohybem, mimikou, gesty
→ pochoduje do rytmu písně (pochodový krok)
→ pamatuje si jednoduché taneční kroky a orientuje se v prostoru
→ zpívá a současně tančí

OSV-Int, MKV-Int, MV-Int

Hudební rytmus

→ rozezná délku, sílu, barvu a výšku
Poslechové činnosti

Kvality tónů

→ pozná melodii stoupavou x klesavou
→ pozná dynamické změny v melodii
→ rozpozná další hudební nástroje

Interpretace hudby
Hudební nauka

Notový zápis

→ rozliší melodii smutnou a veselou
→ notová osnova, houslový klíč, taktová čára
→ rozezná notu celou, půlovou
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Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO

Téma

ročník: 3.

Č, A, Prv, Vv, Tv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

PT

→ správně dýchá, vyslovuje, nasazuje a tvoří tón
Pěvecký a mluvní projev

→ dodržuje hlasovou hygienu
Intonace, vokální improvizace
Grafický záznam vokál. hudby

Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové
činnosti

Hra na hudební nástroje,
rytmizace
Pohyb. doprovod znějící hudby

→ rozliší durovou a mollovou stupnici
→ čte a zapisuje rytmické schéma písně
→ orientuje se v notovém záznamu jednoduché melodie
→ zahraje jednoduchý rytmus
→ zapojí se do hudebních her (ozvěna, otázka - odpověď)
→ hraje jednoduché taneční hry, pochoduje, chodí v rytmu
→ správně drží tělo

Taktování

→ diriguje takt dvoudobý

Orientace v prostoru

→ pamatuje si jednoduché taneční kroky a orientuje se v prostoru
→ rozezná délku, sílu, barvu a výšku

Kvality tónů
Poslechové činnosti

Hudební nauka

OSV-Int, MKV-Int, MV-Int

Vokální činnosti

→ zpívá dynamicky odlišně

→ rozliší hlas mluvený a zpívaný
→ rozliší zvuky a tóny
→ rozpozná některé hudební nástroje

Interpretace hudby

→ slovně vyjádří jaká je hudba, popř. proč je taková

Hudební styly a žánry

→ rozezná hudbu taneční, ukolébavku

Noty

→ vyjmenují pořadí not ve stupnici C dur
→ rozezná notu celou, půlovou, čtvrťovou
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předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. stupeň - 2. období

ročník:

4. 5.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
01. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v durových stupnicích a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
02. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
03. realizuje zpěvem a hrou (podle svých individuálních schopností a dovedností) jednoduchou melodii či píseň zapsanou
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
01. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
02. rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
03. vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
04. realizuje doprovodnou hrou (podle svých individuálních schopností a dovedností) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
01. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
02. realizuje tancem (podle svých individuálních schopností a dovedností) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
01. rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int, MKV-Int, MV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO

Téma

ročník: 4.

Č, A, Vv, Tv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

→ správně dýchá, vyslovuje, nasazuje a tvoří tón
Pěvecký a mluvní projev

→ zpívá dynamicky odlišně
→ pokračuje v rozšiřování hlasového rozsahu

Vokální činnosti

Jednoduchý vícehlas

→ pokouší se o kánon
→ rozliší durovou stupnici

Intonace, vokální improvizace

→ rozliší mollovou stupnici
→ orientuje se v notovém záznamu jednoduché melodie

Hudební rytmus
Instrumentální činnosti

Hra na hudební nástroje

→ udrží rytmus dané písně
→ reprodukuje motivy a jednoduché skladby pomocí Orffových
nástrojů
→ pokouší se o jednoduché doprovody písní
→ tančí jednoduché lidové tance

Pohyb. doprovod znějící hudby
Hudebně pohybové
činnosti

→ správně drží tělo
→ snaží se o ztvárnění starého lidového tance - minet

Taktování
Orientace v prostoru

→ diriguje takt dvoudobý
→ diriguje takt třídobý
→ při tanci se orientuje v prostoru
→ pozná melodii ukončenou a neukončenou

Kvality tónů

→ rozpozná nástroje dechové
→ rozpozná nástroje bicí

Poslechové činnosti

Interpretace hudby
Vztahy mezi tóny
Hudební styly a žánry

Hudební nauka

→ popíše hudbu svými vlastními slovy
→ rozpozná akord libě znějící
→ rozpozná akord nelibě znějící
→ orientuje se poslechem v hudbě pochodové
→ orientuje se poslechem v hudbě taneční …

Notový zápis

→ rozlišuje druhy pomlk

Délka not

→ rozezná notu celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou
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Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int, MKV-Int, MV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO

Téma

ročník: 5.

Č, A, Vv, Tv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA
→ správně dýchá, vyslovuje, nasazuje a tvoří tón
Pěvecký a mluvní projev

Vokální činnosti

Vícehlas, dvojhlas

Hudební rytmus

→ zpívá dynamicky odlišně
→ pokračuje v rozšiřování hlasového rozsahu
→ zvládá kánon
→ pokouší se o lidový dvojhlas
→ realizuje písně ve 2/4 taktu
→ realizuje písně ve 3/4 taktu
→ realizuje písně ve 4/4 taktu

Instrumentální činnosti

Hra na hudební nástroje
Pohyb. doprovod znějící hudby

Hudebně pohybové
činnosti

Taktování

Kvality tónů
Interpretace hudby
Poslechové činnosti

Vztahy mezi tóny
Hudební styly a žánry

Hudební nauka

Notový zápis

→ předvádí hru na Orffovy nástroje
→ rozezná při pohybu změnu v rytmu melodie
→ tančí polkový krok
→ diriguje takt dvoudobý
→ diriguje takt třídobý
→ diriguje takt čtyřdobý
→ rozpozná zvuk nástrojů žesťových a smyčcových
→ rozpozná zvuk nástrojů smyčcových
→ popíše hudbu svými vlastními slovy
→ rozpozná akord durový
→ rozpozná akord mollový
→ orientuje se poslechem v hudbě taneční
→ pozná Rondo
→ pomocná linka u noty C1, zápis not do notové osnovy
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A Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Umění a kultura
OSV, VMGES, MKV, MV

Vzdělávací obor:
Umění a kultura
Mezipředmětové vztahy: Č, D, VkO, Z, Vv

Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Hudební
výchova by měla být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony
druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova usiluje o to, aby se
z žáků stali budoucí návštěvníci koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti všech druhů umění a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech
svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa.

Časové vymezení
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Organizační vymezení
Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě tří faktorů – odborné znalosti a úrovni vyučujícího, hudební úrovni jednotlivých žáků a podmínek pro
výuku Hv ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí. Výuka probíhá ve specializované učebně hudební výchovy.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ kultivuje své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie, rozvíjí
receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými
Kompetence k řešení problémů:
~ se seznamuje s různými vyjadřovacími hudebními technikami, používá vhodné prostředky k vyjádření svého záměru, k podporování netradičních
(originálních) způsobů řešení hudebního vyjadřování, posuzuje hudební dění
Kompetence komunikativní:
~ rozumí hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch, chápe umění jako specifický způsob poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace, naslouchá hudbě a vnímá hudební projevy druhých jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
Kompetence sociální a personální:
~ orientuje se v hudební kultuře české i do kultuře jiných národů, chápe emocionálního působení hudby a její vliv k vytváření mostu mezi lidmi, prohlubuje si vztah k hudebnímu umění,
k umění kriticky hodnotit práci svou i práci ostatních, respektuje práci a roli ostatních
Kompetence občanské:
~ zaujímá vhodné postoje k hudbě ve všech jejích oblastech, k sebeúctě a úctě k druhým lidem a k toleranci k jejich hudebním projevům, k ochraně a ocenění našich kulturních tradic a
kulturního dědictví
Kompetence pracovní:
~ získává pozitivní vztah k aktivním hudebním činnostem, správně zachází s dostupnými hudebními nástroji

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
01. využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
02. uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
01. reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
02. realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
01. 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
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
01. 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 utvářenému celku
02. 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
03. vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
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Učivo
Pěvecký projev - dvojhlas

Vokální činnost

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘp, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 6.

Č, D, VkO, Z, Vv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

PT

→ pokouší se o dvojhlas
→ správně dýchá

Hlasová hygiena

→ správně nasadí tón

Instrumentální činnost

Hra na hudební nástroje
Pohybový doprovod hudby

→ pozná Orffovy nástroje
→ předvede hru na Orffovy nástroje
→ předvede jednoduché taneční kroky
→ rozezná dvoudobý a třídobý takt
→ rozpozná kvalitu tónu - délku, sílu, barvu, výšku
→ rozezná základní a odvozené tóny

Hudebně pohybová
činnost

Tón

→ rozezná dur a moll akord
→ rozliší jednotlivé formy - dvojdílná a trojdílná
→ vysvětlí výrazové prostředky - melodie, rytmus, tempo, dynamika

OSV-Int, VMGES-Int, MKV- P, MV-Int

→ odhadne správnou hlasitost zpěvu

→ zapíše noty do notové osnovy - C dur stupnice
Hudební styly a žánry
Předepsané poslechové
skladby

→ pozná operu, sonátu, komorní hudbu, kantátu, melodram
→ pozná homofonii, polyfonii …
CD 1 - 37
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Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘp, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 7.

Č, D, VkO, Z, Vv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

PT

→ orientuje se v druzích hlasu (soprán, bas, alt, tenor
Vokální činnost

Vokální projev

→ předvede různé techniky vokálního projevu
→ použije větší hlasový rozsah

Slovní a hudební rytmus

→ dodržuje slovní a hudební rytmus

Instrumentální činnost

Hudební nástroje

→ zvládá hru na Orffovy hudební nástroje
→ seznamuje se se zástupci strunných nástrojů (kytara, klavír)
→ ověřuje a upevňuje poznatky z hudební teorie

Pohybové vyjádření hudby
Hudebně pohybová
činnost

→ pomocí gest, mimiky a řeči těla znázorní hudbu
→ taktuje složitější rytmické útvary
→ ovládá polkový taneční krok

Tance

→ ovládá valčíkový taneční krok
→ podle taktů (2/4, 3/4, 4/4) rozeznává tance
→ rozezná hudebně výrazové prostředky - melodii, rytmus, tempo,

Vztahy mezi tóny
Poslechová činnost

OSV-Int, VMGES-Int, MKV- P, MV-Int

→ použije hudební nástroje k reprodukci hudebních motivů

dynamiku, …
→ určí akordy, melodii vzestupnou a sestupnou

Hudební díla a jejich autoři

→ porovnává jednotlivé skladby autorů a jejich život

Předepsané poslechové
skladby

CD 1 - 35
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předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vokální činnost

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-Int, VMGES-Int, MKV- P, MV-Int

Pěvecký projev

Školní výstupy

KkU, KkŘp, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

Č, D, VkO, Z, Vv

Téma

ročník: 8.
→ zazpívá kánon
→ rozšiřuje si hlasový rozsah
→ orientuje v notových značkách, symbolech

Orientace v notovém záznamu

→ reprodukuje notový záznam
→ převede melodii z nezpěvné do zpěvné

Hudební nástroje
Instrumentální činnost

Hudební představy
Instrumentální doprovody
Pohybové vyjádření hudby,

Hudebně pohybová
činnost

→ předvede hru na hudební nástroje - jednoduché hudební motivy
→ použije hudební nástroje k doprovodu pěveckých projevů
→ vyjádří své hudební představy pomocí hudebních nástrojů
→ přisoudí náladě vhodný nástroj
→ doprovází zpěv Orffovými hudebními nástroji
→ zvládá jednoduché doprovody na klavír (zdatnější žáci)
→ vyjádří hudbu pomocí gest, mimiky a řeči těla
→ hudbu ztvární vlastní choreografií

choreografie

→ seznamuje se s nejznámějšími balety
→ seznamuje se s moderním pojetím tance

Hudební dílo a jeho autor
↓Vývojová období↓
Starověk
Středověk
Antika
Poslechová činnost

→ vnímá rozdíl mezi hudebními skladbami jednotlivých období

Renesance

→ kriticky zhodnotí slyšené skladby jednotlivých období
→ rozliší a zařadí skladby jednotlivých období

Baroko

→ přiřazuje hudební dílo k autorovi a naopak

Klasicismus

→ slovně zhodnotí hudbu (jaká je a proč)

Romantismus
Hudba 20. stol.
Předepsané poslechové
skladby

CD 1 - 44
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Vokální projev,
reflexe vokálního projevu

→ sestaví vlastní vokální projev

Intonace melodií

→ intonuje ve stupnici C dur
→ intonuje ve stupnici a moll
→ improvizuje v dur a moll tóninách

Improvizace
Doprovod pro hudebně
dramatické projevy
Instrumentální činnost

Klavír, kytara
Poznatky z hudební teorie
T-S-D-T
Pohybové reakce na hudbu

Hudebně pohybová
činnost

Školní výstupy

Orientace v prostoru

Pop
Folklór
Hudební divadlo
Filmová hudba
Předepsané poslechové skl.

KK

PT

→ samostatně vytvoří doprovody
→ upevňuje si své poznatky pomocí hry na hudební nástroje
→ ověří si své poznatky pomocí hry na hudební nástroje
→ procvičuje si své poznatky z hudební teorie
(T/tónika -S/subdominanta- D/dominata- T/tónika)
→ orientuje se v hudební terminologii
→ rozezná a znázorní tempové a dynamické změny
→ reprodukuje pohyby prováděné při tanci, nebo pohybových hrách
→ rozlišuje tanec klasický a moderní

↓Hudební styly a žánry↓

Poslechová činnost

MV

→ upravuje hlasovou nedostatečnost
→ hledá nápravu hlasové nedostatečnosti

→ zná hlavní taneční scény a divadla u nás
Jazz
Blues
Rock

Další poznámky

OSV-Int, VMGES-Int, MKV- P, MV-Int

Vokální činnost

Učivo

KkU, KkŘp, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 9.

Č, D, VkO, Z, Vv

předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

→ rozpozná jednotlivé styly a žánry
→ posoudí vliv stylů a žánrů na život jedince ve společnosti
→ posoudí vliv stylů a žánrů na kulturním tradice a zvyky
společnosti
→ orientuje se v pojmech opera, opereta, muzikál
→ uvědomuje si důležitost podbarvení filmu hudbou
CD 1 - 28
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A Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ 1. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Umění a kultura
OSV, VMGES, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Umění a kultura
Mezipředmětové vztahy: Č, M, Prv, Vl, P, Hv, Pč

Ve výtvarné výchově se žáci učí rozvíjet fantazie, představivost, pozorovací schopnosti, úsudek, formování vlastního názoru, výtvarné cítění, všeobecný rozhled. Seznamují se s výtvarnými
díly, různými technikami a styly, základními výtvarnými pojmy a prostředky.

Časové vymezení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Organizační vymezení
Při hodinách výtvarné výchovy pracují žáci převážně ve třídách a v blízkém okolí školy. Během školního roku navštěvují různé výstavy, dále poskytují svá vlastní výtvarná díla pro výstavy
reprezentující činnost školy. Účastní se také besed s lidmi z regionu, kteří výtvarně zpracovávají různá témata svého rodného kraje.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ samostatně pozoruje, posuzuje zobrazovaný objekt, experimentuje při řešení výtvarného úkolu
Kompetence komunikativní:
~ rozumí různým typům obrazových materiálů a využívá je ve vlastní tvorbě
Kompetence sociální a personální:
~ spolupracuje na vybraných výtvarných projektech ve skupinách, oceňuje zkušenosti druhých
Kompetence občanské:
~ projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění
Kompetence pracovní:
~ přistupuje k výsledkům své činnosti i z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot, váží si své práce i práce ostatních

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. st. - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
01. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
01. v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty
a další prvky a jejich kombinace
02. vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
01. interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
02. na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil
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Učivo
Výrazové prostředky,
jejich kombinace a proměny

Rozvíjení smyslové
citlivosti

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 1.- 3.

Č, M, Prv, Hv, Pč

předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PT

→ seznamuje se s barvami, jejich kombinací a proměnou
→ užívá a kombinuje linie a tvary při vlastní tvorbě
→ užívá barvy a světlo při vlastní tvorbě
→ seznamuje se s různými technikami dekorativní práce

Dekorativní práce, modelování

→ uspořádává objekty do celků
→ tvoří výtvarné dílo na základě vlastních zkušeností, prožitků

Tématické práce

→ vyjadřuje své pocity, nálady, emoce
→ aplikuje získané výtvarné dovednosti

Uplatňování subjektivity
Zobrazování přírodnin, věcí,
objektů, postav

→ vnímá a posoudí vzájemné souvislosti
→ vhodně si zvolí předmět ke ztvárnění
→ vybere podstatné znaky a zjednodušeně je zakreslí
→ vnímá výtvarná díla, zaujme osobní postoj

Prezentace
Ověřování komunikačních
účinků

→ posoudí některá výtvarná díla, porovná je s vlastní tvorbou
→ prezentuje svá zdařilá díla na výstavách

OSV-Int, MV-Prez, MKV-B, ENV-Int

→ využívá rytmus, barevný a tvarový kontrast

→ prezentuje svá zdařilá díla v časopise
Hodnocení prací v hod. Vv

→ vysvětlí záměry, výsledky své tvorby
→ posoudí svou práci ve vztahu k ostatním
→ seznamuje se s výrazovými prostředky

Ilustrace

→ vytvoří ilustraci k textu
→ rozliší tvorbu některých známých ilustrátorů
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předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. st. - 2. období

ročník:

4. 5.

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
01. při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné)
02. užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
01. při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
02. nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je
v plošné, objemové i prostorové tvorbě
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
01. osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých
pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)
02. porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
03. nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
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Výrazové prostředky,
jejich kombinace a proměny
Rozvíjení smyslové
citlivosti

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B/Prez/Sou, MED-Prez, MUV-B,
VMGES-B, EV-Int

Učivo

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 4., 5.

M, Hv, Pč, P, Vl, Č

předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
→ užívá a kombinuje linie, tvary, objemy při vlastní tvorbě
→ užívá barvy, světlo při vlastní tvorbě
→ uspořádává objekty do celků - organizace plochy
Dekorativní práce, modelování

→ využívá rytmus
→ využívá barevný a tvarový kontrast
→ tvoří výtvarné dílo na základě vlastních zkušeností, prožitků, představ

Výtvarné osvojování
skutečností

Tématické práce

→ vyjadřuje své pocity, nálady, emoce
→ aplikuje získané výtvarné dovednosti (postava, prostor…)

Zobrazování přírodnin, věcí,
objektů a postav

→ vnímá a posoudí vzájemné souvislosti
→ vybere podstatné znaky - zjednodušeně zakreslí a propracuje do detailů
→ posoudí přejatá výtvarná díla, porovná je s vlastní tvorbou

Prezentace

→ prezentuje svá zdařilá díla na výstavách
→ prezentuje svá zdařilá díla v časopise

Ověřování komunikačních Hodnocení prací v hod. Vv
účinků
Ilustrace

→ vysvětlí své vlastní záměry
→ hodnotí vlastní práci i práci spolužáků
→ rozpozná a pojmenuje výrazové prostředky
→ zaznamenává proměny výrazových prostředků v závislosti na obsahu
díla i osobnosti autora
→ podle výrazových prostředků rozliší známé ilustrátory
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A Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Umění a kultura
OSV

Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Mezipředmětové vztahy:
integrace do všech předmětů

Výtvarná výchova je založena na činnostech, které žákům umožňují rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality (zapojení smyslů), na činnostech, které
vedou žáka k uplatňování vlastních zkušeností (tvorba) a na činnostech, které umožňují žákovi svá vlastní díla prezentovat (prezentace).

Časové vymezení
6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 1 hodiny týdně
8. ročník 1 hodina týdně
9. ročník 2 hodina týdně

Organizační vymezení
Výuka probíhá v kmenových třídách, v okolí školy a v okolí města Úpice.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ se učí prostřednictvím vlastní tvorby - subjektivnímu vnímání, prožitku, kultivovanému projevu, tvořivému přístupu ke světu, utváření vlastní
hierarchie hodnot
Kompetence komunikativní:
~ chápe umění jako svébytný prostředek komunikace
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje s ostatními ve skupině; oceňuje zkušenosti druhých lidí, spoluvytváří hezkou, vstřícnou a podnětnou atmosféru
Kompetence občanské:
~ získává tolerantní přístup k různým kulturám (skupinám, národům a národnostním menšinám)
~ chápe a poznává kulturní hodnoty současnosti a minulosti, uvědomuje si sebe samého jako svobodného jedince
Kompetence pracovní:
~ chápe umění a kulturu jako obohacování života jedince, uplatňuje etické hledisko ve vlastních projektech, dělí svůj čas na povinnosti pracovního
charakteru, zábavu, ale i na sebevzdělávání v oblasti umění a kultury

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
01. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
02. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie
03. užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
01. vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
02. rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného
i symbolického obsahu
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
01. interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
02. porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
03. ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
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předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Lidská postava

Uplatňování subjektivity
Fotografie

Vztah k umění
Teorie barev

Osobní postoj v komunikaci
Ověřování komunikačních
účinků

Proměny komunik. obsahu
Výzdoby, výstavy

→ na svých fotografiích uplatňuje správnou kompozici, rozloží si motiv,
sleduje hru světla a stínu
→ studuje motivaci a vnímání umělců při jejich tvorbě, sám zkouší
napodobit některá umělecká díla (Michelangelo, Leonardo da Vinci)
→ získává přehled o nejdůl. dílech svět.výtv. umění, prezentuje 5 malířů
→ míchá barvy, sleduje jejich působení na psychiku
→ uvádí důvody vzniku odlišných interpretací, porovnává je

MV

KK

PT

OSV-Int,VMGES-Pro, MKV-Int/Pro, ENV-Int/Pro, MV-Int

Krajinomalba

→ pracuje různou technikou malby, volí různé podklady
→ užívá barvy, světlo při vlastní tvorbě
→ užívá a kombinuje linie, tvary, objemy při vlastní tvorbě
→ vyjadřuje vztah, pohyb a proměny mezi objekty
→ vnímá uspořádání objektů do celků v ploše,objemu,prostoru a čase
→ vědomě vnímá a uplatňuje vizuální i mimovizuální podněty při vl. práci
→ integruje ostatní umělecké druhy (hudební, dramatické, )
→ hodnotí vliv umělecké výtvarné tvorby, fotografie, filmu, médií, reklamy
→ učí se základům různých technik malby a sám je používá
→ učí se od známých malířů a sochařů, sleduje proporce a tvar modelu
→ studuje tvar ruky, nohy, hlavy atd.
→ manipuluje s objekty, studuje pohyb těla a jeho umístění v prostoru
→ uspořádává prostor, vyjadřuje proměnu při vlastní interpretaci
→ studuje vývoj hraček, ilustrace textů, volné malby, skulptury,
plastiky, reklamy, animovaného filmu, komiksu, fotografie. Grafiky atd.
a uplatňuje je při vlastní práci

KU, KP, KSP, KOK, KO

↓Olejomalba, akvarel, akryl↓

Rozvíjení smyslové
citlivosti

Další poznámky

Učivo

Vv je integrována téměř do všech předmětů

Téma

ročník: 6. - 9.

→ obhajuje výslednou práci, zdůvodňuje svůj záměr, respektuje záměry
spolužáků, prezentuje svá díla na veřejnosti ( výstavy), mediálně se
→ prezentuje (prezentace světových malířů na PC)
→ uvádí záměry své tvorby a zdůvodňuje proměnu obsahu vlastních děl
i děl výtvarného umění, dává znalosti do historických, sociálních
a kulturních souvislostí
→ aktivně se podílí na přípravách výzdoby třídy, školy či jiných veřejně
přístupných míst, vystavuje vlastní práce a ověřuje si jejich účinek
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Pomůcky ( DVD, VHS, PC software, …)

Výstavy, projekty, návštěvy muzeí, galerií,…

VHS Michelangelo Buonarotti

Projekt výzdoby třídy Rodina a zdraví

VHS Leonardo da Vinci

Výstava " Sláva, už jsem malíř!" - vlastní práce žáků na téma krajinomalba

PC software Artopedia - Galerie světového malířství

Návštěvy Galerie a muzea J.W.Mezerové v Úpici

Malířské stojany, sušáky výkresů

Výzdoba tříd, školy, výkladních skříní apod.( Vánoce, Velikonoce, čarodějnice…)

Knihy - Umění od A do Z, atd.

Jarní výstava, Vánoční výstava

Nástěnné obrazy - písmomalířství

Příprava Dětského karnevalu

PC software malování

Prezentace Světoví malíři na PC

PC software pro práci s fotografií

Výroba dekorací k zápisu
Keramický kroužek na Spec. ZŠ v Úpici
Projekt Leonardo da Vinci, Michelangelo
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A Název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ/ 6. – 8. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a zdraví
OSV, VDO, VMGES, MKV, ENV

Vzdělávací obor:
Výchova ke zdraví
Mezipředmětové vztahy: Č, VkO, Ch, P, Vv

Předmět navazuje svým obsahem na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Učí žáky aktivně rozvíjet chování, které podporuje a chrání jejich zdraví, pozitivně ovlivňuje a seznamuje
s různými riziky, jež zdraví ohrožují. Prostřednictvím činnostního vyučování si žáci osvojují zásady zdravého životního stylu, upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně
preventivní návyky. Rozšiřují si a prohlubují poznatky o rodině, škole, přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi.

Časové vymezení
6. ročník 0 hodina týdně
7. ročník 1 hodina týdně
8. ročník 1 hodina týdně

+ 1 disponibilní hodina

Organizační vymezení
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách nebo v počítačové učebně formou diskusí, besed s odborníky. Žáci navštěvují také přednášky týkající se probíraného učiva (sex, drogy,
ochrana obyvatelstva, výběr povolání atd.). V neposlední řadě pracují na dlouhodobějších projektech, účastní se tematicky zaměřených exkurzí.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vhodným způsobem zefektivňuje své učení, získává informace a využívá je v praktickém životě
~ zajímá se o nové poznatky týkající se výživy, toxikomanie, řešení stresových situací, atd.
~ vyvozuje z nich závěry a prezentuje svou práci projekty, referáty a dramatizací problémových situací
Kompetence k řešení problémů:
~ využívá získané vědomosti a dovednosti při řešení různých problémových situací
~ přemýšlí nad problémy a navrhuje jejich řešení. Učí se řešit problémy vznikající v rodině, ve třídě i ve společnosti.
Kompetence komunikativní:
~ aktivně naslouchá probíranému učivu, zapojuje se do diskuse, formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se plynně a výstižně
~ využívá počítačové technologie při kvalitní a účinné komunikaci s ostatním světem.
Kompetence sociální a personální:
~ pracuje ve skupině, spolupracuje se spolužáky, diskutuje, vytváří společné projekty, vede dialog, ovlivňuje kvalitu zadané práce
Kompetence občanské:
~ oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví, respektuje tradice odlišných kultur
~ získává pozitivní postoj ke své vlasti
~ je ekologicky uvědomělý (třídí odpad, účastní se Dne Země a Igelitiády, zapojuje celou rodinu)
~ je zodpovědný za své chování (společenské, i sexuální), je tolerantní k sobě i k druhým
~ dodržuje stanovená pravidla ve škole, třídě, ve společnosti
~ nabízí, přijímá a poskytuje pomoc
Kompetence pracovní:
~ činí rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření, seznamuje se s různými profesemi

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu RODINNÁ VÝCHOVA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
01. respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
01. vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
02. vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví
03. posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
04. usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
05. vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE, HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
01. dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
02. uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
03. projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a obce
04. samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy
a předcházení stresovým situacím
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
01. respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
02. respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli
03. chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování
04. uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka;
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
01. vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi
02. projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy
03. aktivně předchází ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
04. uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných situacích
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Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Rodina a širší soc.prostředí

MV

KK

→ zjišťuje funkčnost či dysfunkčnost vlastní rodiny
→ rozlišuje dobré a špatné vztahy
→ orientuje se v hospodaření rodiny

Náhradní rodinná péče

→ poznává role členů rodiny v domácnosti
→ získává zodpovědný přístup ke svému zdraví

Péče o zdraví

→ uplatňuje zásady správné výživy
→ vyvaruje se anorexii, bulimii
→ bezproblémově vychází s vrstevníky

Rizika ohrožující zdraví

Bezpečné chování

→ řeší problémové situace
→ jedná obezřetně s neznámými lidmi
→ kvalifikuje se jako introvert či extrovert
→ přijímá se, má se rád

Sebepoznání
Osobnostní a soc. rozvoj

→ myslí a jedná pozitivně
→ odpouští

Projekty, scénky, exkurze, besedy,
PC software

→ váží si rodičovské péče
Zdravý životní styl

PT

OSV-Int, VMGES-Pro, MKV-Int/P, ENV-Int/P

Vztahy mezi lidmi, soužití

Další poznámky

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO

Učivo

Čj, VkO, Ch, P, Vv

Téma

ročník: 6.

→ získává sebekontrolu
Duševní hygiena
Ekologie

→ chrání se před stresem, frustrací, depresí
→ aktivně relaxuje
→ třídí odpad, ekologicky cítí, chrání ŽP
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Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Další poznámky

Školní výstupy

MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO

Učivo

Č, VkO, Ch, P, Vv

Téma

ročník: 7.
PT

→ chrání své zdraví při různých činnostech ve škole
Rizika ohrožující zdraví

Bezpečné chování

→ bezproblémově vychází s vrstevníky
→ řeší problémové situace

Péče o zdraví
Prevence zneužívání návyk. l.

→ chrání se před alkoholismem
→ chrání se před kuřáctvím
→ chrání se před drogami
→ vyvaruje se gamblerství

Autodestruktivní závislosti
Sebepoznání

→ vyvaruje se nadměrné práci na PC
→ kvalifikuje se jako introvert či extrovert
→ má se rád, přijímá se

Rizika ohrožující zdraví
Osobnostní a soc. rozvoj

Pozitivní přístup k životu
Duševní hygiena
Autodestruktivní závislosti
Společenské chování
Podržuje pravidla silničního
provozu, chrání si život

→ myslí i jedná pozitivně, odpouští
→ získává sebekontrolu
→ chrání se před stresem, frustrací, depresí
→ aktivně relaxuje
→ chová se kultivovaně, podle zásad společenského chování
→ zná základní dopravní značky
→ zná důležitá telefonní čísla

Projekty, scénky, exkurze, besedy, PC software

Zdravý způsob života

OSV-Int/Jf, VDO-Int, VMGES-P, MKV-Int/P,EV-INT/PRO

→ obezřetně jedná s neznámými lidmi

→ seznámí se se základy 1. pomoci
1. pomoc

1. pomoc

→ dokáže poskytnout 1. pomoc v úrazových i neúrazových situacích
→ zvládá chování v mimořádných situacích
→ poradí s transportem zraněných
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Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

MV

KK

PT

OSV-Int/Jf, VDO-Int/Jf, VMGES-P, MKV-P, ENV-Int/P

Další poznámky

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

Č, P, VkO, Ch, Vv

Téma

ročník: 8.

Změny v životě člověka

Vývoj člověka
Zdravý způsob života

Rizika ohrožující zdraví

→ zodpovědně přistupuje k sexu a antikoncepci, boří mýty a
zná stavbu pohlavních orgánů

Růst a vývoj (přírodopis)
Ochrana před pohl. nemoc.

→ pověry v sexu, vyvaruje se nechtěnému otěhotnění

Správná výživa, poruchy

→ zjišťuje rizika HIV a ostatních chorob, chrání se

Ochrana před pohl. nemoc.

→ uplatňuje zásady správné výživy, vyvaruje se anorexii, bulimii

Prevence zneužívání návyk.l.
Prevence obchodu se ženami

→ nehladoví ani se nepřejídá

Autodestruktivní závislosti

→ dívky se vyvarují pochybných nabídek práce

Stres, únava, frustrace

→ vyvaruje se gamblerství, nadměrné práci na PC

Sexuální kriminalita

→ uplatňuje techniky vyhýbání se stresu, zvládání únavy, depresí

Ochrana čl. za mimoř. udál.

→ vyhýbá se sexuálně deviantním osobám

Sexuální kriminalita

→ chrání si život, dovede správně jednat při požáru, výbuchu,…
→ beseduje s hasiči a policisty, informuje se o jejich práci

→ dozvídá se mnohé o vývoji člověka (nitroděložní v. - stáří)

→ chrání se před alkoholismem, kuřáctvím a drogami

Projekty, scénky, exkurze, besedy, PC software

→ přemýšlí o zodpovědnosti
Sexuální výchova
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A Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA/ 1. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a zdraví
OSV, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Člověk a zdraví
Mezipředmětové vztahy: M, Prv, P

Tělesná výchova směřuje na 1. stupni základní školy k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní
pohodu. Učitel rozpoznává a rozvíjí pohybové nadání žáků, na jehož základě diferencuje činnost i hodnocení jejich výkonů hodnocení vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na
posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jeho zlepšení – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem). Odhaluje zdravotní oslabení a doporučuje zařazení žáka
do zdravotní tělesné výchovy.

Časové vymezení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

2 hodina týdně
2 hodina týdně
2 hodina týdně
2 hodina týdně
2 hodina týdně

+ 1 disponibilní hodina = volitelný předmět MÍČOVÉ HRY x POHYBOVÉ HRY

Organizační vymezení
Hodina TV se vyučuje v rámci celé třídy a probíhá v závislosti na prováděnou činnost v tělocvičně, na atletickém hřišti, ve volné přírodě, v plaveckém bazénu, na zimním stadionu a na
dalších sportovištích. Ve výuce je používáno náčiní dle vybavení školy.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ účinně používá osvojené základní tělocvičné názvosloví, změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
Kompetence k řešení problémů:
~ uvědomuje si zodpovědnost, uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu, řeší problémy v nesportovním chování
Kompetence komunikativní:
~ uvědomují si spolupráci při jednoduchých skupinových pohybových činnostech a soutěžích, reaguje na základní povely a sám je i vydává
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje ve skupině, oceňuje zkušenosti druhých lidí
~ jedná v duchu fair – play, dodržuje pravidla, uvědomí si přestupky
Kompetence občanské:
~ rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Kompetence pracovní:
~ používá bezpečně a účinně nářadí a náčiní, dodržuje pravidla, adaptuje se na pracovní podmínky, uplatňuje hlavní zásady hygieny

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. st. - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
01. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
01. zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
02. spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
03. uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
01. reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/1. st. - 2. období

ročník:

4. 5.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
01. podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
02. zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
01. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
02. uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
03. jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
04. jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje
při pohybových činnostech opačné pohlaví
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
01. užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
02. zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
03. změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
04. orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné
informace

190

Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 1. - 5.

M, Prv

předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

PT

→ osvojuje si pravidla hygieny a bezpečnosti při Tv
Hygiena, bezpečnost, zdraví

→ chápe význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu
→ ovládá a používá smluvené povely, signály, názvosloví
→ osvojuje si správné chování při pohybových aktivitách (fair play)

Hody

→ ovládá správnou techniku běhu, běžecká cvičení
→ rozlišuje základní startovní povely při běhu (50, 250, 500, 1 000 m)
→ chápe význam vytrvalostního běhu/běhu v terénu pro rozvoj zdatnosti
→ osvojuje si techniku startu nízkého a polovysokého
→ zvládá skok z místa, techniku skoku dalekého
→ seznamuje se s technikou skoku vysokého (5.ročník)
→ osvojuje si techniku hodu kriketovým míčkem

Gymnastika
Akrobacie
Přeskoky
Kruhy
Kladinka, hrazda
Šplh
Cvičení s náčiním
Cvičení na nářadí
Rytmická gymnastika

→ osvojí si techniku prvků a předvede krátkou sestavu (kotoul, stoj, obrat)
→ zvládne prosté výskoky a seskoky snožmo, roznožku, skrčku
→ osvojí si základní cviky, komíhání, obraty
→ předvede chůzi po kladince bez dopomoci
→ zvládá šplh do výšky 2 m, 4,5 m
→ z osvojených cviků předvede sestavu (míče, obruče, švihadla, …)
→ předvede cvičení na jednotlivých nářadích (skoky, lezení…)
→ vyjádří melodii, rytmus a hlasitost doprovodným pohybem

Běhy

Pohybové dovednosti

Pohybové učení

Činnosti ovlivňující zdraví

Skoky

OSV-Int/Sou, MKV-Int/P, ENV-Int/B/Sou, MV-Int

Atletika

Sportovní hry
vybíjená, fotbal, basketbal

Zvláštnosti Tv u nás

→ ovládá držení, chytání a házení míče jednoruč a obouruč
→ využívá ve hře jednoduchá základní pravidla

Rozšiřující učivo
Plavání
Zimní sporty

→ vykonává základní cvičení ve vodě, osvojuje si plavecké dovednosti
→ kurz bruslení, sáňkování

Turistika a pohyb v přírodě
Pohyb v terénu

→ pohybuje se v souladu s požadavky na ochranu životního
→ absolvuje branný závod

Dopravní výchova

→ seznamuje se s dopravními pravidly silničního provozu

Sportovec školy

→ zapojí se celoročně, sleduje evidenci výkonů
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A Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a zdraví
OSV, MKV, ENV, MV

Vzdělávací obor:
Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy: M, D, VkO, F, P, Z, Vv, VkZ, Pč

Vzděláváním ve vyučovacím předmětu tělesná výchova si žáci utvářejí hodnoty a postoje a získávají dovednosti, které ovlivňují jejich zdraví (příprava organismu na zátěž, pohyb,
zdravotně orientovaná zdatnost, hygiena, bezpečnost a prevence při tělesné výchově), úroveň pohybových dovedností (pohybové hry, gymnastika, úpoly, atletika, sportovní hry, turistika
a pohyb v přírodě, plavání, lyžování, bruslení …) a které podporují pohybové učení (komunikace při tělesné výchově, zásady správného jednání a chování, měření výkonů, jejich evidence
a vyhodnocení).

Časové vymezení
6. ročník
2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně
8. ročník 2 hodiny týdně
9. ročník 2 hodiny týdně

Organizační vymezení
Žáci se zpravidla dělí na skupiny chlapců a dívek podle počtu dětí ve třídě. Výuka předmětu tělesná výchova probíhá v závislosti na prováděnou činnost v tělocvičně, na atletickém hřišti,
ve volné přírodě, v plaveckém bazénu, na zimním stadionu, v lyžařských centrech a na dalších sportovištích.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ poznává smysl a cíl pohybového učení, má pozitivní vztah k pohybu, posoudí vlastní pokrok
~ naplánuje si, jakým způsobem by mohl své pohybové učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů:
~ kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí ve sportovních činnostech, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:
~ naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně reaguje, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
~ reaguje adekvátně na povely a sám jasné, stručné a srozumitelné povely vydává
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje v družstvu, aktivně se zapojuje se do kolektivních her, kladně hodnotí činnost členů družstva
~ ovládá a řídí svoje sportovní jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty ve sportovních aktivitách
Kompetence občanské:
~ rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Kompetence pracovní:
~ bezpečně a účinně používá tělocvičné nářadí a náčiní, zachází šetrně s vybavením, dodržuje pravidla a zásady bezpečného chování nejen v hodinách tělesné výchovy

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA → očekávané výstupy z RVP ZV/2. stupeň

ročník:

6. 7. 8. 9.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
01. aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
02. usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
03. samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –zatěžovanými svaly
04. odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
o znečištění ovzduší
05. uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
01. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
02. posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
01. užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu
02. naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní,
ochranu přírody při sportu
03. dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
04. rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
05. sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
06. zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
07. zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
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Učivo
Atletika

6.-9. ročník

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 6. - 9.

M,D, VkO, F, Př, Z, Rv, Vv, Pč

předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

PT

→ chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty
→ dokáže uspořádat svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje sportu
→ zorganizuje jednoduchou soutěž, změří a zapíše výkony
→ upraví jednotlivé soutěžní sektory (start, cíl, trať)

Běhy

→ rozlišuje základní startovní povely
→ chápe význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti
→ zvládá techniku skoku do dálky

Skoky

Činnosti podporující pohybové učení

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

Činnosti ovlivňující zdraví

→ zvládá předávky při štafetovém běhu

Hody a vrhy

→ zvládá techniku skoku do výšky
6.-7. roč.

→ zvládá základní techniku hodu kriketovým míčkem

8.-9. roč.

→ zvládá základní techniku vrhu koulí (dívky 3 kg, chlapci 4 kg)

Gymnastika 6.-9. ročník

→ zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích

Akrobacie
kotouly

→ cvičí podle slovních pokynů

přemety

→ zvládá dané gymnastické cviky

rovnovážné polohy

→ využívá gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti

sestava

→ z osvojených cviků připraví krátké sestavy a zacvičí je
→ zvládne odrazy z různých můstků

Přeskoky

→ přeskočí kozu našíř i nadél, švédskou bednu
→ skáče na trampolíně

Hrazda

→ předvede náskok do vzporu, výmyk, přešvihy únožmo ve vzporu
→ předvede toče

OSV-Sou/ZČ/Z/P, VDO-Int, VMGES-Int, MKV-Sou, ENV-Int, MED-Prez

→ zvládá start nízký, vysoký, základní techniku běhu

→ předvede komíhání, komíhání s obraty, ve svisu
Kruhy

→ zvládne svis vznesmo, střemhlav
→ z osvojených cviků připraví krátké sestavy a zacvičí je

Šplh
Cvičení s náčiním/nářadím

→ zvládne šplh na tyči do výše 4,5 m na čas
→ cvičí s míči, obručemi, švihadly …
→ použije ke cvičení lavičky, žebřiny …
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→ osvojí si pohyb doprovázený hudbou a naopak
Rytmická gymnastika/dívky

→ zvládne techniku pohybů (kroky, skoky, obrat a cviky rovnováhy)
→ zvládne techniku tanců (kroky, držení a pohyby těla), polka a valčík
→ zvládne techniku aerobního cvičení s hudbou

Úpoly 6.-9. ročník
přetahy, přetlaky, úpoly,
odpory, střehové postoje

→ zvládne uvedené cviky

základy sebeobrany

→ chápe význam úpolových sportů pro sebeobranu

Sportovní hry 6.-9. ročník

→ rozumí základním rozdílů mezi jednotlivými druhy sportovních her

Povinné sport. hry
Vybíjená

→ rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování při hře

Přehazovaná

→ upraví hřiště před a po utkání

Volejbal

→ zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace dané hry

Další nabízené sport. hry

→ dohodne se na taktice hry, dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele

Basketbal, florbal

→ správně se chová a jedná ve vypjatých situacích

Kopaná/chlapci

→ chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair play

Rozšiřující učivo
Plavání
Bruslení
Lyžování

→ zvládá techniku plaveckých stylů, startovního skoku, obrátky
→ zná pravidla 1. pomoci při záchraně tonoucího
→ zvládá jízdu vpřed i vzad, základní obrat a zastavení
→ z osvojených prvků připraví krátkou sestavu a předvede ji
→ osvojil si dovednosti na běžeckých lyžích umožňující bezpečný pohyb
→ osvojil si dovednosti na sjezdových lyžích umožňující bezpečný pohyb
→ chápe význam pobytu a pohybu v přírodě pro svůj zdravý vývoj

Turistika a pohyb v přírodě

→ pohybuje se v přírodě v souladu s požadavky na ochranu živ. prostředí
→ účastní se netradičních her v přírodě

Historie a současnost sportu

Zvláštnosti TV u nás

→ orientuje se v historii a současnosti sportu (+ zaměření na region)
→ podporuje myšlenky olympionismu a naplňuje je ve školních podmínkách

Dopravní výchova

Řídí se pravidly silničního provozu, ovládá bezpečnou jízdu na kole, zapojí se do "Dopravní soutěže"

Sportovec školy

Má přehled o svých výkonech, systému jejich bodování a převádění na klasifikaci (ví o možnosti zlepšení)

Grand Prix

Zapojí se celoročně, sleduje evidenci výkonů, reprezentuje školu
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A Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI/ 1. – 5. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a svět práce
OSV, ENV

Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy: Č, M, Prv, P, Vv

Výchovné a vzdělávací zaměření předmětu praktické činnosti vychází i na 1. stupni základní školy z konkrétních životních situací. Pracovní činnosti se tedy orientují na praktické pracovní
dovednosti a návyky. Ty si žáci osvojují ve čtyřech tematických okruzích, kterými jsou práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, pěstitelské práce a příprava pokrmů. Kromě
praktických postupů se žáci dále učí plánovat a hodnotit práci svou i práci druhých, být platným členem skupiny.

Časové vymezení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Organizační vymezení
Výuka pracovních činností probíhá ve třídách, přírodě, specializované učebně (cvičné kuchyňce, dílně). Terénní výuka se uskutečňuje v podobě praktických tvořivých činností
v bezprostředním okolí školy, kdy se celá třída rozděluje na jednotlivé pracovní skupiny. Za poznáním jezdí žáci také na exkurze a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí města Úpice.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů: žák ~
~ využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení zadaného úkolu
Kompetence komunikativní:
~ vyjadřuje se výstižně, využívá získané komunikativní dovednosti k popisu své práce, k hodnocení vlastní činnosti i činnosti druhých
Kompetence sociální a personální:
~ účinně spolupracuje ve skupině; oceňuje zkušenosti a pracovní výsledky spolužáků
Kompetence pracovní:
~ používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, chrání své zdraví, zdraví druhých a životní prostředí

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI → očekávané výstupy z RVP ZV/1. st. - 1. období

ročník:

1. 2. 3.

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
01. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
02. pracuje podle slovního návodu a předlohy
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
01. zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
01. provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
02. pečuje o nenáročné rostliny
PŘÍPRAVA POKRMŮ
01. připraví tabuli pro jednoduché stolování
02. chová se vhodně při stolování
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Učivo

Práce s přírodninami
Práce s tech. materiálem
Práce s hmotou
Práce montážní a demontážní
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

MP

KK

PT

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce při všech činnostech
Práce s papírem

Práce s drobným
materiálem

Další poznámky

→ vystřihuje jednoduché tvary a vytrhává je
→ obkresluje podle šablon, překládá, skládá, nalepuje a slepuje
→ rozlišuje a pojmenovává různé druhy materiálů, vhodně ho volí
a hospodárně s ním zachází
→ rozlišuje a pojmenovává různé druhy materiálů, vhodně ho volí
a hospodárně s ním zachází
→ poznává vlastnosti materiálu, používá vhodné nástroje ke zpracování
→ materiál tvořivě používá
→ ovládá jednoduché pracovní postupy, pracuje podle návodu
→ využívá jednoduché nářadí

Péče o rostliny

→ provádí jednoduché pěstitelské činnosti

Péče o přírodu

→ uvědomuje si důležitost ekologického chování

Zásady správného stolování

OSV-Int, ENV/Int

BOZP

Školní výstupy

KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 1. - 3.

M, Prv, Vv

předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

→ udržuje pořádek, jednoduše upraví stůl
→ rozlišuje základní vybavení kuchyně
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předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI → očekávané výstupy z RVP ZV/1. st. - 2. období

ročník:

4. 5.

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
01. vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
02. využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
03. volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
04. udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
01. provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
02. pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
03. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
01. provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
02. ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
03. volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
04. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
PŘÍPRAVA POKRMŮ
01. orientuje se v základním vybavení kuchyně
02. připraví samostatně jednoduchý pokrm
04. udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
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Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MP

KK

KkŘP, KKo, KSaP, KP

Téma

ročník: 4., 5.

Č, M, P, Vv

předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

PT

→ vybere vhodné materiály ke zhotovení jednoduché postavy, předmětu
Výrobky z přírodnin
Práce s drobným
materiálem

→ pracuje samostatně podle slovního návodu
→ používá vhodné pracovní pomůcky
→ vytvoří dekorace podle vzoru

Výrobky z papíru, textilu

→ nakreslí jednoduché detaily
→ kombinuje vlastní nápady s daným námětem

Konstrukční činnosti

Stavebnice a modely

→ volí vhodné pracovní postupy při zpracování materiálu
→ provádí práce montážní a demontážní
→ vytvoří jednoduchý objekt podle slovního návodu, náčrtu, šablony
→ vysvětlí význam půdy pro výživu rostlin
→ vybere pro svou práci vhodné nástroje a náčiní

Pěstitelské práce

Pěstování rostlin

→ upraví záhon před budovou školy
→ udržuje v čistotě a pořádku své místo ve třídě, třídu, okolí školy
→ pečuje o pokojové rostliny ve své třídě, na chodbách školy

OSV-Prez, ENV-Int

Modelování

→ vypěstuje rostliny v místnosti ze semen
→ řídí se řádem cvičné kuchyňky
Vybavení cvičné kuchyňky

→ seznámí s vybavením cvičné kuchyňky
→ dodržuje pořádek a čistotu

Příprava pokrmů

→ vybere a zajistí potřebné potraviny
Příprava jednoduchého pokrmu

→ pracuje podle jednoduchých receptů
→ zachází bezpečně s kuchyňským náčiním

Zásady stolování

→ prostře vkusně a jednoduše stůl k různým příležitostem
→ chová se správně při stolování

202

A Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI/ 6. – 9. ročník
B Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Obsahové vymezení
Vzdělávací oblast:
Průřezová témata:

Člověk a svět práce
OSV, VDO, VMGES, MKV, ENV

Vzdělávací obor:
Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy: Č, Inf, VkO, P, Z, Vv, VkZ

Předmět pracovní činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. Klade si za cíl rozvíjet v žácích jejich postoje,
schopnosti, dovednosti a návyky, které jim umožní orientovat se v různých oborech lidské činnosti. Přispívá
k vytváření jejich profesní orientace.

Časové vymezení
6. třída
7. ročník 1
8. ročník
9. ročník 1

1
1

+ 1 disponibilní hodina = volitelný předmět TECHNICKÉ KRESLENÍ x VAŘENÍ

Organizační vymezení
Předmět je vyučován v závislosti na prováděné činnosti ve třídě, v počítačové učebně, v blízkém okolí školy (park, hřiště …).

203

Výchovné a vzdělávací strategie
Převažující klíčové kompetence
Kompetence k učení: žák ~
~ vhodným způsobem zefektivňuje své učení, získává informace a využívá je v praktickém životě
~ získává orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojuje si potřebné poznatky a dovednosti významné pro volbu vlastního profesního zaměření a
pro další životní a profesní orientaci
Kompetence k řešení problémů:
~ si osvojuje a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace i plánovaní práce a využívá tyto schopnosti při řešení běžných pracovních
problémových situací
Kompetence komunikativní:
~ využívá počítačové technologie při kvalitní a účinné komunikaci s ostatním světem
~ osvojuje si práci s výpočetní technikou v základní uživatelské úrovni dokáže ji využívat v praxi
Kompetence sociální a personální:
~ pracuje ve skupině, spolupracuje se spolužáky, diskutuje, vytváří společné projekty, vede dialog, ovlivňuje kvalitu i kvantitu zadané práce
Kompetence občanské:
~ získává pocit odpovědnosti za svou vykonanou práci, stává se ekologicky uvědomělým (třídí odpad, šetří vodou, uklízí odpadky při Dni Země atd.)
Kompetence pracovní:
~ získává pozitivní vztah k práci a odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě
~ činí rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
~ získává základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, osvojuje si správnou volbu a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, poznává vybrané
technologické výrobní postupy, materiály a jejich užitné vlastnosti, suroviny a plodiny

C Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI je pro jednotlivé ročníky rozpracován v následujících tabulkách.
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Učivo

Školní výstupy

Další poznámky
MV

KK

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Téma

ročník: 6., 7.

Č, Inf, P, Z, Rv, Hv

předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI (Pěstitelské práce, chovatelství, dilna)

PT

→ třídí druhy půdy na základě kvality, úrodnosti
Půda

→ chápe důležitost výživy pro rostlin
→ ochrana zemědělské půdy
→ utváří si pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí
→ rozlišuje jednotlivé druhy zeleniny (výsev, sadba)

Zelenina

→ seznamuje se s podmínkami a zásadami úspěšného pěstování zeleniny
→ rozlišuje základní druhy ovocných rostlin

Ovocné rostliny

→ seznamuje se s podmínkami a zásadami úspěšného pěstování ovoce
→ orientuje ve způsobech využití, zpracování a uskladnění ovoce

Pěstitelství

→ ošetřuje a pěstuje pokojové rostliny dle správných zásad
→ chápe význam okrasných rostlin pro životní prostředí
Okrasné rostliny

→ pěstuje okrasné rostliny
→ je si vědom vlivu okrasných rostlin na životní prostředí
→ dle možností se zapojí do úpravy a údržby exteriéru a interiéru školy
→ hodnotí jejich začlenění do exteriéru i interiéru (estetické cítění)

Léčivé rostliny a koření

→ rozlišuje základní druhy léčivých rostlin

OSV-Pro/Sou, VMGeS-Int, ENV-Int/Sou

→ orientuje ve způsobech využití, zpracování a uskladnění zeleniny

→ zapojí se do sběru léčivých bylin
Jedovaté rostliny

→ seznamuje se s kladnými i zápornými účinky rostlin na zdraví člověka
→ rostliny jedovaté, rostliny jako droga, alergie
→ orientuje se ve vztahu člověk - zvíře

Chovatelství

Domácí zvířata

→ získá přehled o druzích domácích zvířat
→ seznámí se s podmínkami chovu zvířat v domácnosti
→ dbá na bezpečnost při kontaktu se zvířaty

Dílny

Zvířata ve volné přírodě

→ na zákl. pozitivního vztahu ke zvířatům si utváří pozitivní vztah k přírodě

Ruční práce

→ orientuje se ve školní dílně
→ pojmenuje a popíše jednotlivé nářadí
→ zhotoví podle předlohy jednoduchý výrobek
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předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI (Svět práce) 1 z 1

Další poznámky
MV

KK

PT

OSV-B, VDO-B/Ex, VMGES-Int, MKV-Int, ENV-Int, MV-EX/P/Prez

Školní výstupy

KkU, KkŘP, KKo, KSaP, KO, KP

Učivo

Č, Inf, VkO, P, Z, Rv, Vv

Téma

ročník: 8., 9.

8. ročník

Trh práce

Povolání lidí
Druhy pracovišť
Charakter a druhy
pracovních činností

→ orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
→ posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace

Požadavky kvalifikační,
zdravotní a osobnostní

Zaměstnání

Prac. příležitosti v regionu
Způsoby hledání zaměstnání
Životopis, sebeprezentace
Pohovor u zaměstnavatele
Problémy nezaměstnanosti
Úřady práce
Práva a povinnosti

Dílny

Ruční práce

→ seznamuje se s problematikou zaměstnanosti v ČR, v regionu
→ prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby
při vstupu na trh práce
→ rozlišuje práva a povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů
→ orientuje se v dílně, správně pojmenuje a popíše nářadí
→ zhotoví podle předlohy jednoduchý výrobek

Sebepoznání (zájmy a cíle)
Volba profesní orientace

Možnosti vzdělávání

Podnikání

Tělesný a zdravotní stav
Osob. vlastnosti a schopnosti
Sebehodnocení
Poradenská služba
Náplň učeb. a studij. plánů
Informace poradenské služ.
Druhy a struktura organizací
Nejčastější formy podnikání

→ posoudí své možnosti na základě tělesného a zdravotního stavu
→ využije profesní orientace pro výběr vhodného vzdělávání

→ orientuje se v nabídce učebních a studijních oborů
→ využije veškeré nabízené a dostupné informace
→ rozlišuje základní druhy organizací
→ rozlišuje základní formy podnikání

Drobné a soukromé podnikání

→ je schopen prakticky využívat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
A. Hodnocení žáka
CITACE Z RVP ZV
„Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informaci o tom, jak danou
problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.“
A.1.

Pravidla pro hodnocení žáků – způsob hodnocení

Žáci jsou na obou stupních a ve všech předmětech na vysvědčení klasifikováni. To je jim vydáváno dvakrát ročně, vždy na konci pololetí. Pro hodnocení chování
využíváme tradiční třístupňové škály, předměty hodnotíme pomocí pěti klasifikačních stupňů.
Kromě vysvědčení je žák komplexněji klasifikován vždy ještě v obou čtvrtletích. Pokud je to nutné, jsou jeho dosažené vědomosti a dovednosti v jednotlivých
předmětech hodnoceny známkou a znaménkem „+ / -“ , které naznačuje možnost zlepšení respektive zhoršení stávající skutečnosti.
V průběhu školního roku používáme dále k hodnocení výkonů žáků:




známky, kterou ve většině případů doprovází motivující slovní hodnocení
body, které lze převést na známku
procentuální vyjádření zvládnutí učiva, které lze převést na známku

Pozn.
Rodiče jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání svého syna/své dcery informováni prostřednictvím žákovské knížky, dále na pravidelných schůzkách, při konzultačních dnech. Individuálně si
pak mohou sjednat návštěvu ve škole s kterýmkoli vyučujícím. Upřednostňován je osobní rozhovor před telefonickým.

A.2.

Pravidla pro hodnocení žáků – kritéria hodnocení

Naší snahou je, aby hodnocení žáka vycházelo z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, a
proto:









hodnotíme pouze probrané a dostatečně procvičené a zažité učivo
hodnotíme především vědomosti, dovednosti, postup, práce s informacemi, úroveň komunikace, tvořivost, přístup žáka
k danému předmětu, a to vždy v závislosti na možnostech hodnoceného žáka
hodnotíme aktivitu žáka při výuce i nad rámec výuky
hodnotíme jednoznačně, srozumitelně, věcně, konkrétně
písemné práce oznamujeme žákům včas
ústně prověřujeme žákovy nabyté vědomosti, dovednosti, znalosti různými způsoby zohledňujícími jeho individualitu (žáky neporovnáváme)
do hodnocení promítáme i reprezentaci školy v různých soutěžích a olympiádách
do hodnotícího procesu zapojujeme žáky
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A.3.

Pravidla pro hodnocení žáků – nástroje hodnocení

V závislosti na daném předmětu, počtu žáků ve třídě, jejich věku a schopnostech volí jednotliví vyučující odpovídající formy ústního a písemného ověřování získaných
znalostí, vědomostí a dovedností. Mezi ty první patří hlavně dialog, diskuse, referát, demonstrace projektu, ale i tradiční zkoušení. Ty druhé jsou zastoupeny
„pětiminutovkami“, různými druhy testů, písemnými pracemi, laboratorními pracemi.
Pro porovnání s jinými školami využíváme testování žáků společností Cermat - CZVV (Centrum zjišťování výsledků vzdělávání) a Kalibro. Toto testování se provádí
v předmětech čeština, matematika a studijní dovednosti.
A.4.

Pravidla pro hodnocení žáků - žákovské portfolio

Od začátku školního roku 2007/08 bychom chtěli rozšířit tzv. žákovské portfolio do různých předmětů. Žákovské portfolio je dalším druhem/nástrojem hodnocení
práce žáků, kdy pedagog za spolupráce žáků shromažďuje jejich práce z různých oblastí výuky (písemné práce, diplomy, osvědčení, fotografie, výkresy,…). Dané materiály
pak zaznamenávají a dokládají stav vědomostí, znalostí, dovedností a schopností žáka = osvojení si jednotlivých kompetencí ve vzdělávání.
Na začátku školního roku si tedy oba zástupci vyučovacího procesu (žák/učitel) stanoví, které práce budou zakládány. Je jen a jen na obou, zda se dohodnou pouze na
materiálech školních nebo zda v žákovském portfoliu budou „archivovat“ i výsledky práce mimoškolní.
Pozn.
V současné době je žákovské portfolio nejrozšířenější ve výtvarné výchově. Práce žáků jsou po celý školní rok shromažďovány a kdykoliv komukoliv k nahlédnutí. Žáci sami
pak mají možnost hodnotit své práce vlastní i práce spolužáků. Své práce dále prezentují prostřednictvím výstav konaných ve škole (třídní a školní nástěnky) i mimo školu
(Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové, výloha supermarketu).
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B. Struktura vlastního hodnocení školy
B.1.
a)
b)
c)
d)

Zásady a cíle vzdělávání (§ 2 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
Cíle základního vzdělávání (§ 44 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
Cíle, které vyplývají z RVP ZV (3.2 Cíle základního vzdělávání, Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání – č.j. 31504/2004-22)
Cíle, které si škola stanovila

B.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy

Školní matrika (Bakaláři, katalogové listy)
Výroční zpráva o činnosti školy
Třídní knihy
Školní řád
Záznamy z pedagogických rad, metodických sdružení a předmětových komisí
Hospitační záznamy (i učitelé mezi sebou)
Žákovské testy (KALIBRO, příp. vlastní)
Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy
SWOT analýza
Dotazníková šetření (cílové skupiny: učitelé, žáci, rodiče, „nezávislá“ veřejnost)
Záznamy z provozních porad
Personální a mzdová dokumentace
Hospodářská dokumentace

B.3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Stanovení cílů

Hodnocené oblasti
B.3.1.
Výuka

časové rozvržení
září
červen - září
průběžně
změny do září
srpen, listopad, leden, duben, červen
průběžně
únor
dle kontrol
provedena 2006
každoročně v květnu
měsíčně
měsíčně
měsíčně

časové rozvržení
dle plánu hospitací

Odpovídá výuka vzdělávacímu programu a stanoveným cílům?
Odpovídá výuka plánům jednotlivých učitelů?
Používají učitelé dostatečně pestrou škálu didaktických prostředků a metod?
Je výuka dostatečně motivující?
Poskytují učitelé při výuce dostatečný prostor žákům?
Rozvíjí výuka kromě znalostí také dovednosti a postoje žáků?
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B.3.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Podpora žáků podle jejich individuálních vzdělávacích potřeb

dle plánu IVP

Spolupráce s rodiči

listopad, prosinec, duben, průběžně

Daří se komunikovat s rodiči všech žáků?
Jsou názory rodičů brány v potaz ve všech situacích týkajících se jejich dětí?
Pořádá škola akce, které jsou otevřeny širší veřejnosti?
Jsou rodiče spokojeni s úrovní výuky a práce školy?
Mají rodiče důvěru ke škole?
Mají rodiče o školu zájem?

B.3.6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

viz výroční zpráva

Jsou systematicky zjišťovány individuální potřeby žáků?
Odpovídá výuka individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků?
Jsou při výuce a hodnocení žáků zohledňovány různé typy znevýhodnění žáků?
Jsou nadaným žákům poskytovány možnosti k rozvoji jejich nadání?

B.3.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Výsledky vzdělávání

Jaké jsou vědomosti, dovednosti a postoje žáků v jednotlivých předmětech?
Jak žáci zvládají přijímací řízení na střední školy?
Jak se žáci uplatňují v soutěžích a přehlídkách?

B.3.4.
a)
b)
c)
d)

dle dotazníkových šetření, viz bod B.2

Je klima školy přátelské a motivující k učení?
Nedochází k zesměšňování a ponižování žáků?
Chovají se učitelé k žákům vstřícně a s respektem?
Chovají se učitelé mezi sebou vstřícně a s respektem?
Chová se vedení školy k učitelům vstřícně a s respektem?
Je prostředí školy bezpečné?
Mají žáci důvěru k učitelům a k vedení školy?
Daří se škole úspěšně si poradit s projevy šikany a dalších sociálně patologických jevů?

B.3.3.
a)
b)
c)

Vyučovací a školní klima

Hodnocení žáků

průběžně

Jsou dodržována pravidla hodnocení stanovená ve škole?
Je podporováno sebehodnocení žáků?
Jsou nástroje a metody hodnocení dostatečně rozmanité?
Zahrnuje hodnocení žáků také oblast dovedností?
Znají žáci předem kritéria, podle kterých budou hodnoceni?
Poskytuje škola a učitelé žákům i rodičům při hodnocení dostatek informací, aby mohli žáci svoji práci zlepšit?
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B.3.7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Řízení školy

průběžně

Tvoří vedení školy dostatečné zázemí učitelům?
Nakládá vedení školy s prostředky a zdroji efektivně?
Spolupracuje škola dobře s rodiči, úřady a dalšími partnery?
Je personální práce kvalitní?
Je další vzdělávání pracovníků kvalitní?

B.3.9.
a)
b)
c)
d)
e)

průběžně

Provádějí učitelé dostatečně kvalitně sebehodnocení své práce?
Poskytují učitelé žákům dostatečnou pomoc a podporu?
Mají učitelé promyšleny cíle výuky, metody a prostředky výuky?
Spolupracují učitelé s rodiči a ostatními učiteli?
Připravují se učitelé dostatečně na výuku?
Na jaké úrovni probíhá další vzdělávání učitelů?

B.3.8.
a)
b)
c)
d)
e)

Práce učitelů

Podmínky ke vzdělávání

materiální
technické
hygienické
ekonomické
personální
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Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 a § 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitosti stanoví ministerstvo prováděcím
předpisem.
§ 51
(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
(2) Hodnocení výsledku vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobu. O způsobu
hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na
žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do
klasifikace.
(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka
v základní škole speciální se hodnotí slovně.
(5) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílu vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém
ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

§ 53
(1) Žáci devátých ročníku a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětu s výjimkou předmětu výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
(2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák muže v jednom dni skládat pouze jednu
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
(3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodu muže ředitel školy žákovi stanovit náhradní
termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého
ročníku.

(4) V odůvodněných případech muže krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní
škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
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7. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚPICE-LÁNY
(VČETNĚ KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU A TZV. LÁNSKÉHO DESATERA)

s platností od 8. 10. 2020

Školní řád ZŠ Úpice-Lány je vydán na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále
jenom školský zákon/.
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1. Práva žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků1
Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že
ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich
věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,
f) učit se ve vhodně upraveném prostředí,
g) slušnou formou se vyjádřit ke všem otázkám týkajících se výuky a provozu školy,
h) na ochranu osobních údajů.
Poznámka: Práva uvedená v odstavci 1 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků s výjimkou písmen a), d) a g)

2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků2
Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat (i v případě zavedení dálkové výuky),
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
d) zacházet s žákovskou knížkou jako s úředním dokumentem a dbát o doplňování všech chybějících údajů.
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
e) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
f) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání, výchovy či zdravotního stavu dítěte nebo
žáka,
g) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání,
h) dokládat důvody absence dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
i) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v
těchto údajích,

1
2

§ 21 školského zákona
§ 22 školského zákona

214

j) doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů (72 hodin) od počátku nepřítomnosti žáka, a to písemným nebo telefonickým
vzkazem s požadavkem na předání informace třídnímu učiteli; žák nejdéle do dvou dnů (48 hodin) po návratu do školy předloží třídnímu učiteli zdůvodněnou omluvenku,
podepsanou jedním z rodičů, na omluvném listě v žákovské knížce. Pokud se tak nestane, žákovi bude uděleno výchovné opatření dle Lánského desatera (LD 6 – neplnění
si svých povinností).
k) nenarušovat vyučování.

3. Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,
c) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti,
f) na ochranu osobních údajů.

4. Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, formou prezenční i dálkovou,
b) chránit a respektovat práva dítěte a žáka,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte a žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

5. Docházka do školy
a) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
b) Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. V případě častějších absencí z důvodu nemoci může škola požadovat
omluvenku pouze od lékaře.
c) Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na den třídní učitel, na více dnů ředitel školy se souhlasem třídního učitele.
Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem (od doby uvedené na omluvence přebírá odpovědnost zákonný zástupce). Opustí-li žák školu bez předchozí
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domluvy s učitelem, bude jeho čin klasifikován jako svévolný odchod ze školy.
d) Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
e) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého
předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na
písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se
souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
f) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá
možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené
vzdělávání podmínky.
g) Na základě žádosti rodičů se nemusí žák, který je z některého vyučovacího předmětu uvolněn, a ten spadá na krajní hodinu, této hodiny zúčastnit.

6. Chování žáka
a) Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu.
b) Jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem "Dobrý den".
c) Pro vstup a k odchodu ze školy používají hlavní vchod, řídí se časovým režimem otvírání, bezdůvodně nepoužívají zvonku.
d) Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno.
e) Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny.
f) O přestávkách se řídí pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za
přítomnosti učitele. Nezdržují se v šatnách ani o polední přestávce. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými
vedoucími.
g) V jídelně se řídí žáci řádem jídelny a pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců školní jídelny. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.
h) Žáci se přezouvají do domácí obuvi v šatnách. Při odchodu ze školy si obuv musí nechat pověšenou v sáčku. Žáci 5. - 9. tříd používají šatní skříňky.
i) Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní obuvi.
j) Konzumace potravin při vyučování není dovoleno. Žvýkačky nejsou povoleny vůbec.
k) Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé.
l) Žák je i mimo školu povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy.
m) Žákovi může být odepřena účast na školním výletě z výchovných důvodů.
n) V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka v případě, že splnil povinnou
školní docházku.
o) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště
závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (§31, odst. 3). Dopustí-li se žák jednání podle tohoto odstavce, oznámí ředitel školy tuto
skutečnost bezodkladně Policii české republiky, pokud to neučinila již osoba poškozená; a do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděl, orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, a státnímu zastupitelství.
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7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
a) Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby
neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači
a elektrickým vedením bez dozoru učitele. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny
doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní
bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů
pracovníků tohoto zařízení.
b) Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny.
Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení
žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu školního řádu.
Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
ba) se školním řádem,
bb) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
bc) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
bd) s postupem při úrazech,
be) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
c) Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně,
nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na
možné ohrožení života, zdraví či majetku.
d) Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády,
plavecké výcviky). Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad
dětmi vykonávat dohled.
Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
da) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,
db) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
dc) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
dd) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.
e) Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Není dovoleno používat během vyučování a ve školní
jídelně mobilní telefon k soukromým účelům (telefon je vypnutý a umístěný v tašce) ani jiné elektronické přístroje (včetně sluchátek), výjimkou jsou zdravotní
elektronická zařízení a použití těchto přístrojů v hodině pro potřebu výuky se souhlasem vyučujícího. O přestávce je výslovně zakázáno používat telefon či jiná zařízení
na soukromá natáčení, focení či nahrávání (a následné šíření a zveřejňování těchto záznamů). Výslovně je zakázáno prohlížení webových stránek pornografických a
stránek podněcujících rasistické a xenofobní projevy (včetně přeposílání a šíření), prohlížení stránek či šíření materiálu vedoucího k šikaně či zesměšňování dalších osob,
hraní nevhodných her. V případě porušení daných pravidel bude žákovi mobil zabaven, uložen v trezoru k vyzvednutí zákonným zástupcem žáka. V případě porušení
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těchto pravidel či kyberšikany bude žákům (případně celé třídě) zrušen přístup ke školní wifi. Zároveň jim bude zakázáno používání mobilních telefonů i v době přestávek.
Třídní učitel podá informace rodičům.
f) Do školy žák nenosí cenné věci, které přímo nesouvisí s výukou. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů.
g) Při poskytování vzdělávacích služeb a všech činnostech souvisejících je zakázáno konzumovat návykové látky (kouřit, pít alkohol, užívat omamné a psychotropní látky
apod.), pod jejich vlivem do školy přicházet a do školy je přinášet. V případě podezření na nebezpečné ovlivnění návykovou látkou může být žák otestován pověřenou
osobou (např. Policií ČR). Žáci se chovají v souladu s pravidly „Školy podporující zdraví“, tudíž nekonzumují energetické nápoje, kávu a další nápoje, které dětem
nepřísluší. Žáci se chovají v souladu s pravidly „ekologické školy“ (pomáhají udržet čistotu a třídí odpad).
h) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z
vyučujících.
i) Kniha úrazů je uložena ve sborovně, zodpovídá za ni zástupkyně ředitele školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole
nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
ia) Zápis do knihy úrazů provádí
= vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině tělesné výchovy),
= učitel konající dozor (např. o přestávkách),
= vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu),
= třídní učitel (všechny ostatní případy).
ib) V knize úrazů se uvede
= pořadové číslo úrazu,
= jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
= popis úrazu,
= popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
= zda a kým byl úraz ošetřen,
= podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,
který provedl zápis do knihy úrazů,
= další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
j) Záznam o úrazu
Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci se zástupcem ředitele, jde-li o
ja) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo,
jb) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely tohoto školního řádu rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák
zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.
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Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u zástupkyně ředitele v ředitelně školy a u zdravotníka školy. Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí
nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno
vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.
k) Hlášení úrazu
O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro
vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl
spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České
republiky.
O úrazu podá zástupce ředitele bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola a školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na
životě a zdraví žáků.
Zástupce ředitele bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.
l) Zasílání záznamu o úrazu
Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
la) zřizovateli,
lb) zdravotní pojišťovně žáka,
lc) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení
ld) zřizovateli,
le) zdravotní pojišťovně žáka,
lf) příslušnému inspektorátu České školní inspekce,
lg) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
m) Jak postupovat, stane-li se úraz žáka
Zjistit poranění. Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. Oznámit skutečnost
zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický
pracovník sám třídním učitelem.
n) Ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku žáků školy a školního majetku je zajištěna i kamerovým systémem.

8. Zacházení se školním majetkem
a) Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
b) Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák uhradí.
c) Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná dozor nebo třídnímu učiteli.
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9. Režim školy
a) Před vyučováním čekají žáci před budovou.
b) Škola je otevřená pro vstup žáků od 7:40 hodin, pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, je škola otevřena mezi 6:30 až 7:15 hodin; v případě nepříznivého počasí
mohou žáci do školy vstupovat dříve se souhlasem školníka.
c) Žáci se přezují do domácí obuvi, svrchní oděv a obuv odloží v šatně, žáci 5. - 9. tříd do šatních skříněk a odcházejí do tříd.
d) Začíná-li žákům vyučování 2. vyučovací hodinu, vcházejí do budovy se zvoněním na přestávku v 8:45 hodin. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "Dobrý den". Ve
třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení každé vyučovací hodiny. Při příchodu do třídy zasedne žák na své místo a připraví se na vyučování. Předměty nesouvisející s výukou a
drahé věci do školy nenosí.
e) Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích připraveni na hodinu (pomůcky na lavici, vypnuté mobily uklizené v taškách) a čekají na příchod vyučujícího. Pokud se nedostaví
vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.
f) Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.
g) O všech přestávkách se žáci řídí pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy. O velké přestávce setrvávají žáci ve své kmenové třídě, pokud je nutné stěhování, činí tak hned na začátku
přestávky. Při stěhování do počítačové učebny se řídí pokyny učitelů.
h) Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnanců ZŠ.
i) Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením (včetně oken), pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Tento zákaz platí pro všechny prostory školy - učebny,
chodby, záchody atd. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti.
j) V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově. Výjimkou jsou schůzky dětského parlamentu, příp. mimoškolní akce – vždy však s dozírající odpovědnou
osobou. V době polední přestávky a mimo vyučování škola za žáka nezodpovídá. Nejmladším dětem je nabídnuta školní družina.
k) Do cvičné kuchyňky, tělocvičny a seminární učebny v přízemí nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na tělesnou výchovu a pracovní činnosti mimo školní budovu čekají
žáci II. stupně v přízemí školy ukázněně na příslušného vyučujícího a řídí se jeho pokyny. Po ukončení výuky odvádí žáky vyučující až do šatny. Po poslední vyučovací hodině dopoledního bloku
odvádí vyučující žáky až do školní jídelny.
l) V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a stejným způsobem školu
opouštějí. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky.
m) Žák respektuje pokyny všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.
n) Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
o) Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví žáků.
p) Je nepřípustné omezování osobní svobody žáků a žákyň včetně obtěžování vtíravými fyzickými dotyky a osaháváním.
q) Žáci oslovují zaměstnance školy „paní ředitelko“, „paní zástupkyně“, „paní učitelko“, „paní psycholožko“, „paní vychovatelko“, „paní asistentko“, „paní hospodářko“, „paní
vedoucí školní jídelny“, „paní kuchařko“, „paní školnice“, „paní uklízečko, „pane řediteli“, „pane zástupce“, „pane učiteli“, „pane psychologu“, „pane vychovateli“, „pane
asistente“, „pane hospodáři“, „pane vedoucí školní jídelny“, „pane kuchaři“, „pane školníku“, „pane uklízeči“.
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r) Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli, školníkovi nebo v kanceláři školy. Škodu nahradí žák, který ji způsobil. Při ztrátě učebnic
zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák částku předepsanou školou.
s) Nalezené věci se odevzdají školníkovi nebo do kanceláře školy.
t) Stane-li se žákovi během přestávky úraz, je povinen tuto skutečnost nahlásit pedagogickému dozoru nebo v kanceláři školy. Úrazy nahlášené v dalších dnech nebudou odškodňovány.
u) Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři vždy se souhlasem rodičů (sám nebo v doprovodu jiné osoby podle naléhavosti případu).
v) Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou; přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
w) Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu hřiště, kde probíhá výuka. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval
pověst školy.

10. Školní družina
a) Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena.
b) Žáci přicházejí do družiny od 6:30 do 7:15 hodin, ze školní družiny odcházejí nejdříve v 14:00 hodin. K dispozici je školní družina do 15:55 hodin. Mimořádně lze žáka uvolnit na
písemnou žádost rodičů předloženou předem.
c) Školní družina se řídí dle vlastního Vnitřního řádu školní družiny.

11. Školní jídelna
a) Při stolování je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek.
b) Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu.
c) U stolu se zdržují pouze žáci, kteří mají řádně zakoupen oběd.
d) Do jídelny se již nevrací - v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu.
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12. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. V průběhu školního roku mohou učitelé pro
zvýšení motivace použít i další znaky, a to zejména známky s minusem, jedničku „podtrženou“ či jedničku s „hvězdičkou“. Možné je i hodnocení prostřednictvím razítek.
c) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na
žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
d) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
e) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
f) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno
nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
g) Pro stanovení řádné klasifikace je stanoven limit zameškaných hodin v jednotlivých předmětech na 35 % z celkové dotace hodin v aktuálním pololetí. V případě
překročení tohoto limitu je ředitel školy oprávněn rozhodnout o komisionálních zkouškách za konkrétní období.
h) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše z 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše z 2 povinných předmětů
vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.
Opravné zkoušky jsou komisionální.
i) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději
do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem nezletilého žáka.
j) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost
krajského úřadu účastní školní inspektor.
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13. Klasifikace a hodnocení žáků
Klasifikace a hodnocení žáků je podrobně rozvedeno v příloze tohoto školního řádu.

14. Platnost školního řádu
Školní řád byl schválen Školskou radou ZŠ Úpice-Lány 4. prosince 2006, aktualizován 1. října 2008, 20. ledna 2009, 5. října 2009, 19. ledna 2010, 1. června 2010, 4. října
2010, 12. října 2011, 31. ledna 2012, 25. června 2013, 5. března 2014, 2. října 2014, 26. února 2015, 30. září 2015, 29. března 2016, 8. června 2016, 1. 2. 2017, 11. 5.
2017, 7. 2. 2018, 13. 6. 2018, 17. 4. 2019 a 7. 10. 2020.
Platnost jeho aktualizovaného znění nabývá dnem 8. října 2020.

Ing. Irena Davidová, v. r.
předsedkyně Školské rady ZŠ Úpice-Lány
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Základní škola Úpice-Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice
499 881 124, 775 032 516; e-mail: zsul@zsul.cz; http: www.zsul.cz

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Klasifikační řád je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a dále v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech povinné školní docházky. Klasifikační řád je součástí Školního řádu Základní školy Úpice-Lány.

Článek I.

OBECNÉ POKYNY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Klasifikační řád je pokynem pro pedagogické pracovníky a určuje pravidla hodnocení žáků Základní školy Úpice-Lány. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování
žáka musí být jednoznačné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, srozumitelné a všestranné. Pro klasifikaci platí obecná zásada, že vždy hodnotíme to, co
žák zná a ne to, co nezná. Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen učitel) přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči
žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech vzhledem k
určité indispozici (dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech apod.); dále je potřeba při klasifikaci zohlednit případné specifické poruchy učení a výsledky
vyšetření PPP v návaznosti na integraci. Učitel je povinen prokazatelným způsobem (zápis do ŽK, písemné oznámení, osobní pohovor apod.) oznámit zákonnému zástupci
žáka veškeré problémy v prospěchu a chování ve chvíli, kdy se tyto problémy objeví. Třídní učitel odpovídá za to, že veškeré údaje o klasifikaci, o hodnocení chování a o
výchovných opatřeních se zapisují mimo povinnou dokumentaci také do programu Bakaláři.

Článek II.

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ
1. Prospěch
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech (předměty povinné, povinně volitelné a volitelné) je klasifikován těmito stupni:
"1"- výborný
"2" - chvalitebný
"3" - dobrý
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"4" - dostatečný
"5" – nedostatečný
V průběhu školního roku mohou učitelé pro zvýšení motivace použít i další znaky, a to zejména známky s minusem, jedničku „podtrženou“ či jedničku s „hvězdičkou“.
Možné je i hodnocení prostřednictvím razítek.
2. Chování
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
"1" - velmi dobré
"2" - uspokojivé
"3" - neuspokojivé
Známka z chování je vždy uzavřena k příslušnému pololetí.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004
Sb.
3. Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná opatření může udělit nebo uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním Školního řádu, lze udělit výchovná opatření k posílení kázně:
NTU - napomenutí třídního učitele
DTU - důtka třídního učitele
DŘŠ - důtka ředitele školy
Pokud se jedná o závažný přestupek proti ustanovení Školního řádu, nemusí učitel dodržet postupnou škálu kázeňských opatření. U prokázaného záškoláctví je nutné
žáka bezprostředně postihnout a ihned prokazatelným způsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence a ochrany před sociálně patologickými jevy
škola též postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní další nezbytná opatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům.
4. Celkové hodnocení žáka
Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: prospěl/-a/ s vyznamenáním; prospěl/-a/; neprospěl/-a/.
Žák je hodnocen stupněm:
- prospěl/-a/ s vyznamenáním = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů
nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel
hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) Vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb.;
- prospěl/-a/ = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením;
- neprospěl/-a/ = je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením;
- nehodnocen/-a/ = nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu.

225

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje
za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy
považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce b) a d), která ovlivňuje výkon žáka.
5. Získávání podkladů pro hodnocení
a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, hodnocením domácí
přípravy, v případě absence je žák povinen učivo doplnit (po dohodě s vyučujícím dopsat
písemné práce, v případě, že tak žák neučiní, bude hodnocen nedostatečnou)
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
- analýzou výsledků činnosti žáka
- kontrolou vedení písemných záznamů (sešity, pracovní listy) z jednotlivých vyučovacích hodin
dle pokynů učitele, v případě absence, je žák povinen písemnosti doplnit
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických
poraden a zdravotnických služeb
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
b) Žák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen několikrát za každé čtvrtletí.
c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů či výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky písemných zkoušek a prací a praktických činností oznamuje v nejbližším možném termínu.
d) Termíny kontrolních písemných prací, zejména čtvrtletních, prokonzultuje učitel s třídním učitelem (případně učiní dopředu záznam do třídní knihy), aby se nadměrně
práce z více předmětů nekumulovaly do určitého období.
e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka.
f) Všechny známky jsou zapisovány do žákovské knížky. V případě, že žák „chronicky“ zapomíná žákovskou knížku, aby se vyhnul zápisu známek, poznámek o chování či
jiných sdělení, třídní učitel nebo příslušný vyučující tuto skutečnost oznámí jinou prokazatelnou formou zákonnému zástupci.
g) Pokud je žák dlouhodobě nemocen (více než 14 dní), učitel individuálně žákovi rozvrhne doplnění učiva a zpětně toto doplnění zkontroluje.

h) Hodnocení tělesné výchovy na II. stupni (6. - 9. třídy) bude probíhat podle tabulek soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ ze školních kol, která probíhají
každý měsíc. Výsledná známka bude udělena podle průměrného bodového zisku ze školních kol.
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průměrný počet bodů =
hodnocení:

1
2
3
4
5

součet získaných bodů v soutěži „O nejlepšího sportovce školy“
počet proběhnuvších školních kol

3,5 a více bodů
2,5 až 3,49 bodů
1,5 až 2,49 bodů
0,5 až 1,49 bodů
0,49 a méně

Hodnocení si může žák sám zlepšit svým aktivním přístupem (například zapojením se do dalších aktivit a sportovních akcí, na jejichž pořádání se škola
aktivně podílí).
Plusové body:
- může žákyně/žák získat za reprezentaci školy, za mimoškolní aktivitu (sportovní zájmové kroužky) a doplňkové sportovní disciplíny probíhající nad rámec výuky tělesné
výchovy („výstup na „Sněžku“ – Lánské schodiště, Běh Dlouhými záhony,…),
- za 100% měsíční docházku žák získá 1 bod,
- do soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ se započítává pouze 30 bodů z „výstupů na nejvyšší hory“ v daném pololetí.
Minusové body:
- žákyni/žákovi bude stržen 1 bod za 2 neodůvodněné absence v hodinách tělesné výchovy
(př. bez cvičebního úboru),
- žákyni/žákovi budou odečteny 3 body za neodůvodněnou absenci na závodech.

Článek III.

KLASIFIKACE ŽÁKA
1. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Pro uzavření klasifikace žáků 9. ročníku je podmínkou
vypracování a obhajoba absolventské práce (hodnocení se výrazně projeví v klasifikaci předmětů, k nimž se práce vztahuje).
2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat
o slovní hodnocení.
3. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační
období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období (může být jedním z vodítek). Při klasifikaci se zohlední také přístup žáka,
inteligenční schopnosti, schopnost samostatné práce, píle a snaha.
4. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Hodnotíme to, co žák zná.
Smyslem hodnocení není žáka „nachytat“ na tom, co neumí.
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5. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídách. Pro čtvrtletní klasifikaci jsou známky vyučujícími
zapisovány do přehledů v programu Bakaláři.
6. Případné problémy a zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogických radách.
7. Na konci pololetního klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší třídní učitelé výsledky celkové klasifikace do programu Bakaláři a připraví případné
návrhy na opravné zkoušky či termíny odložené klasifikace.
8. Klasifikace a tisk vysvědčení se zpracovává v programu Bakaláři. V prvním pololetí se žákům vydává pouze náhradní výpis z vysvědčení.

Článek IV.

CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU,
SPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
1. Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů.
Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
2. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech povinných předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z
nichž byl uvolněn.
3. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
4. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka
mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
5. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka
mohla být provedena nejpozději do 30. září příslušného roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník, popřípadě znovu opakuje 9. ročník. Žák, který nemohl
být klasifikován v náhradním termínu, nebo byl klasifikován nedostatečně, opakuje ročník.
6. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode
dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zákonný zástupce
žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušný odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
7. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném
stupni již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
8. Ředitel školy může povolit žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost
zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
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Článek V.

KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s
výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální.
2. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda,
zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.
Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.
3. Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu.
4. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel
školy vykonání opravných zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15. září příslušného roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě
znovu do devátého.
5. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostavil k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, neprospěl.

Článek VI.

KLASIFIKACE ŽÁKŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ
1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, koná zkoušku ve spádové škole:
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura,
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu oboru vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice,
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu oboru Dějepis a Zeměpis vztahujícího se k ČR.
2. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.
3. Zkouška je komisionální a je organizována podle ustanovení čl. VI.
4. Termín zkoušky určí ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Není-li možno žáka
přezkoušet ze závažných důvodů, stanoví ředitel školy náhradní termín, nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.
5. Po vykonání zkoušky vydá škola žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text: „Žák(yně) plní povinnou školní docházku
podle § 38 školského zákona“.
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Článek VIII.

KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI
(dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslalie…)
U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází
učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce nebo být ústně zkoušen.
Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o slovní hodnocení. Na slovním hodnocení se dohodnou s třídním
učitelem, který tuto skutečnost přenese i na ostatní příslušné vyučující.
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit
jednotlivé složky školního výkonu žáka.
Při slovním hodnocení se uvádí:
a) zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem
- ovládá bezpečně
- ovládá
- podstatně ovládá
- ovládá se značnými mezerami
- neovládá
b) úroveň myšlení
- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
- uvažuje celkem samostatně
- menší samostatnost myšlení
- nesamostatné myšlení
- odpovídá nesprávně i na návodní otázky
c) úroveň vyjadřování
- výstižné, poměrně přesné
- celkem výstižné
- nedostatečně přesné
- vyjadřuje se s obtížemi
- nesprávné i na návodní otázky
d) úroveň aplikace vědomostí
- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
e) píle a zájem o učení
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- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
- učí se svědomitě
- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

Článek IX.

PLATNOST KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU
Klasifikační řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy byl schválen Školskou radou ZŠ Úpice-Lány.
Klasifikační řád byl schválen Školskou radou ZŠ Úpice-Lány 4. prosince 2006, 26. února 2015, 8. června 2016, 1. února 2017, 11. května 2017, 7. února 2018 a 15. října 2018.
Platnost jeho aktualizovaného znění nabývá dnem 16. října 2018.

Ing. Irena Davidová, v. r.
předsedkyně Školské rady ZŠ Úpice-Lány
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Dodatek ke Školnímu řádu Základní školy Úpice-Lány:

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
I. Pochvaly
Žák může během školního roku obdržet od jednotlivých vyučujících pochvaly, které se zapisují do žákovských knížek. Pochvala se uděluje za příkladné chování,
mimořádnou aktivitu, obětavost, reprezentaci školy,… Pokud se podaří žákovi nasbírat pět pochval, dostává pochvalu třídního učitele, za deset pochval pochvalu
ředitele školy. Za mimořádný čin (mimořádný výkon nebo úspěch) bude ředitelská pochvala udělena okamžitě. Zkrácené znění ředitelské pochvaly se uvádí i na
vysvědčení.

II. Sankce za přestupky proti Školnímu řádu ZŠ Úpice-Lány
„LÁNSKÉ DESATERO“ (dále LD)
1. Šikana, krádež, vulgární vyjadřování vůči dospělým, podvody (dle posouzení vyučujícího), poškozování dobrého jména školy (požívání alkoholu, kouření, užití
návykové látky, distribuce návykové látky, nevhodné chování na veřejnosti), příp. jiná závažná provinění
→ Žákovi bude okamžitě udělena ředitelská důtka; pokud nedojde k nápravě, bude mu v pololetí snížen stupeň z chování.
→ Žákovi bude ihned uděleno napomenutí třídního učitele (nebo třídní důtka) za závažný přestupek dle zvážení třídního učitele (v návaznosti na případné již
dříve udělené výchovné opatření).

Poznámka:

jednorázově udělené napomenutí třídního učitele=3 LD
jednorázově udělena třídní důtka=5 LD

2. Méně závažná provinění ve srovnání s bodem 1 (podvod, lhaní, poškození školního majetku,…), která nebudou hodnocena přímo ředitelskou nebo třídní důtkou
3. Nevhodné chování a drzost vůči pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy a neuposlechnutí jejich pokynů

4. Nevhodné chování a vyrušování při hodině a školních akcích (včetně lyžařských výcviků, exkurzí, výletů, sportovní reprezentace apod.)
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5. Nevhodné chování o přestávce (nepřiměřené hlučné projevy, nebezpečné hry vedoucí k úrazu, nevhodné chování u počítačů ve třídách, ignorování pokynů
dozorujícího učitele, manipulace s pomůckami, žaluziemi, vyklánění se z oken, intimní projevy…)
6. Neplnění povinností, pozdní příchody na hodinu (i opakované zaspání), nepřipravenost, opakované zapomínání, nepořádnost, nedostatečná domácí příprava,
neplnění úkolů, opisování úkolů, špatný poměr k práci
7. Vulgární vyjadřování
8. Nepřezouvání, nedodržování pořádku (třídy, chodby, šatny, tělocvična, WC, jídelna)
→ Znečistí-li žák některé z prostředí ve škole, je povinen svůj nepořádek uklidit (i v době svého volna po vyučování).
9. Mobilní telefony, žvýkačky
→ zákaz používání mobilů při vyučovací hodině, ve školní jídelně (včetně fronty na oběd), zákaz focení a natáčení o přestávkách,
→ zákaz stahování a prohlížení jakéhokoliv nevhodného materiálu (pornografie, rasismus, xenofobie, kyberšikana…),
→ zákaz hraní nevhodných her (agresivita, násilí…),
→ při šetření šikany žákům (třídě) zrušen přístup k wifi, vydán zákaz používání telefonů i v době přestávek, rodiče informuje třídní učitel,
→ při porušení pravidel bude mobil zabaven, uložen v trezoru k vyzvednutí zákonným zástupcem žáka,
→ absolutní zákaz žvýkaček ve škole.

Systém sankcí za porušení LD č. 2 až 9:
za 3 LD v jednom pololetí
za 5 LD v jednom pololetí
za 10 LD v jednom pololetí

= napomínání třídního učitele
= třídní důtka a pohovor s rodiči
= ředitelská důtka => výchovná komise => příp. snížený
stupeň z chování

10. Neomluvená absence (rodič je povinen omlouvat své dítě do tří dnů)
= do 10 neomluvených hodin – učitel kontaktuje rodiče, žákovi bude v případě záškoláctví udělena
důtka třídního učitele
= 11 až 15 neomluvených hodin – učitel kontaktuje rodiče, žákovi bude v případě záškoláctví
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udělena důtka ředitele školy
= 16 až 25 neomluvených hodin – bude svolána výchovná komise, žákovi bude v případě
záškoláctví v příslušném pololetí udělen 2. stupeň z chování
= nad 25 neomluvených hodin - hlášení na OSPOD, žákovi bude v pololetí v případě záškoláctví
udělen 3. stupeň z chování
= při opakovaném zaspání spojeném s celodenní absencí ve škole bude žákovi v prvním případě
udělena důtka třídního učitele, při opakovaném činu ředitelská důtka, zameškané hodiny
nebudou omluveny
= při svévolném opuštění školy bude žákovi udělena ředitelská důtka, hodiny nebudou omluveny
V případě sporného omlouvání absencí budou rodiče pozváni do školy k vyřešení situace osobním jednáním.
Další opatření dle metodického pokynu MŠMT „Záškoláctví“.
Výchovná opatření byla projednána a schválena Školskou radou ZŠ Úpice-Lány 8. 10. 2007 a aktualizována 1. 10. 2008, 20. 1. 2009, 1. 6. 2009, 19. 1. 2010, 1. 6. 2010, 4. 10. 2010, 11. 1. 2011, 31. 1. 2012, 19.
6. 2012, 2. 10. 2014, 26. 2. 2015, 30. 9. 2015, 29. 3. 2016, 31. 1. 2017, 11. 5. 2017 a 31. 1. 2020. Jejich platnost nabyla dnem 3. 2. 2020.
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DISTANČNÍ VÝUKA – dodatek
Pro školní rok 2020/2021 platí pro základní školy nově povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel (školský zákon).

1. POVINNOSTI ŠKOLY V DISTANČNÍ VÝUCE
 Škola je povinna distančně vzdělávat z důvodů:
o krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření,
například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví
o nebo pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, žáků nebo studentů z nejméně jedné
třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo kursu ve škole
 Děti, žáci a studenti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem.
 Za splnění předpokladů pro zahájení výuky distančním způsobem má škola povinnost pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem.
 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře
odpovídající okolnostem - není tedy povinností je naplnit beze zbytku.
 Škola (zástupce ŘŠ ve spolupráci s třídními učiteli) eviduje materiálně technické podmínky žáků pro distanční výuku (domácí PC, počet žáků v jedné
rodině, kteří mají k dispozici jeden PC, připojení na wifi apod.).
 Škola může v odůvodněném případě zapůjčit žákovi tablet nebo jiné zařízení pro distanční výuku, přičemž sepíše se zákonným zástupcem žáka
Dohodu o zápůjčce.
 Škola průběžně v prezenční výuce ověřuje IT dovednosti žáků, které budou potřebovat k distanční výuce, s postupem k přihlášení na výukový kanál
jsou seznámeni i zákonní zástupci.
 Po zahájení distanční výuky se její průběh řídí nově sestaveným rozvrhem v blocích, přičemž žáci II. stupně mohou mít maximálně 3 vyučovací
hodiny za sebou, žáci I. stupně 1 vyučovací hodinu.
 Škola nemá povinnost distančně vzdělávat například:
o pokud ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“
o pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku
o pokud je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním
způsobem poskytuje
o jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu

235

2. POVINNOSTI UČITELE (AP) V DISTANČNÍ VÝUCE
 Vyučující pracuje s žáky v distanční výuce dle stanoveného rozvrhu, přičemž si sám dle svého uvážení volí výuku online (výuka přes Google Meet,
Moodle… v určitém čase) nebo off-line (pracovní listy atd.).
 Vyučující zadává žákům úkoly přiměřeně vzhledem k probranému učivu, s dostatečnou časovou rezervou.
 Vyučující eviduje přítomnost žáků v online výuce nebo aktivity žáků off-line výuce a udržuje s žáky kontakt, nabízí jim konzultace dle svých a
žákových technických možností.
 Výuku neuskutečňuje o víkendu nebo v době státního svátku.
 Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné
opatření realizuje i v běžném režimu školy.

3. POVINNOSTI ŽÁKA V DISTANČNÍ VÝUCE
 Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech.
 Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání (zázemí,
materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

3. OMLOUVÁNÍ ABSENCE
 Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit.
 Při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, ale zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném
termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.
 Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně
dohodnut jiný způsob zapojení.
 Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení.
 Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do
3 kalendářních dnů po začátku absence.
 Žáka omlouvá zákonný zástupce emailem nebo přes Školu Online třídnímu učiteli a zároveň vyučujícímu předmětu – další kroky ve vztahu
k žákovi (doplnění učiva a úkolů) již koná vyučující předmětu, kterého se absence týkala.
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4. HODNOCENÍ a KLASIFIKACE






Žáci budou během distanční výuky hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí Školního řádu.
Znalosti žáků budou prověřovány pomocí ústního zkoušení přes online přenos (ne před třídou), testy v Moodlu… .
Učitel upřednostňuje v distanční výuce formativní hodnocení, které posuzuje individuální pokrok každého žáka.
Součástí hodnocení budou i odevzdané práce dle zadání a pracovní listy zadané přes Moodle nebo prostřednictvím aplikace Meet.
Neplnění zadaných úkolů má stejné důsledky jako při prezenční výuce.
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